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حضور دوباره روس ها در آسمان ایران
  پس از انجام تفاهم نامه خرید 40 فروند هواپیمای سوخو از سوی ایران صورت گرفت؛ 
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درقیمتبنزین،راهرااشتباهرفتهایم
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی :

3

عیددیدنیدراداراتراتاخردادادامهندهید
گالیه امام جمعه اصفهان از معطلی مردم در سازمان ها:

11
    هزینه ها و قانون، اصلی ترین چالش های 

درمان ناباروری در ایران است؛   

9
 ناباروری؛ 

نقصی که دیگر تابو نیست

اجرای طرح »تطهیر« با هدف 
مقابله با تهیه پوشاک نامتعارف
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نفساتوبوسهایشهر
پاکمیشود

11

از سوی نیرو انتظامی انجام می شود
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 رهبر معظم انقالب:

مسلمانان باید در مقابل زورگویی 
آمریکا بایستند

رهبر معظم انقالب فرمودند: مسلمانان باید در مقابل استکبار 
زورگویی آمریکا و تمام زورگویان عالم بایســتند.روز گذشته 
شرکت کنندگان در سی و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم 

با رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار کردند...

بازسازیکاخجهاننمانیازمند
زیرساختهایالزماست

نایب قهرمانی، تمام سهم اصفهانی ها از لیگ هفدهم
برد ذوب آهن در روز باخت سپاهان؛

   در جلسه مدیران شهری برای بررسی راه کارهای عبور از بحران  خشکسالی مطرح شد؛    

دیپلماسی شهری برای حل معضل کم آبی

خجستهمیالدحضرتعلیاکبر)ع(وروزجوانمبارک

کمی جدی تر ببینیم
بحران آب کشور بسیار جدی و مهم است

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:
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رهبر معظم انقــاب فرمودند: مســلمانان باید در 
مقابل اســتکبار زورگویی آمریکا و تمام زورگویان 
عالم بایســتند.روز گذشته شــرکت کنندگان در 
ســی و پنجمین دوره مســابقات بین المللی قرآن 
کریم با رهبر معظم انقاب اســامی دیدار کردند. 
در این مراسم اســاتید و نفرات برگزیده مسابقات، 
به قرائت قــرآن پرداختند و فضای حســینیه امام 
 خمینی)ره( را با تاوت کام الهی عطرآگین کردند.

حضــرت آیــت ا... خامنــه ای در ایــن مراســم، 
تنهــا راه پیشــرفت و ســعادت امــت اســامی 
را عمل بــه قــرآن دانســتند و گفتنــد: عمل به 
قرآن، درواقع تمســک به حبل ا... اســت و موجب 
می شــود مســلمانان در زندگی فردی و اجتماعی 
 و سیاســی، دچــار ســقوط و انحــراف و ذلــت

 نشوند.ایشــان بــا تاکیــد بــر اینکــه بی توجهی 
 و عمل نکــردن بــه قــرآن موجــب ضربه پذیری 
خواهد شــد، افزودند: متاســفانه امروز، کشورهای 
اســامی به دلیل عمل نکردن به قرآن گرفتار ضربه 
عقب ماندگی و تســلط کفار شــده اند.رهبر انقاب 
اسامی همچنین گفتند: کشورهای اسامی در اثر 
تمسک نجستن به قرآن دچار »بیماری ذلت« شده اند 
و اینکه رییس جمهور آمریکا با کمال وقاحت می گوید 
»اگر ما نباشیم، برخی کشــورهای عربی یک هفته 
هم دوام نمی آورند«، نتیجه همین بیماری اســت.

حضرت آیت ا... خامنه ای با اشاره به آیات قرآن، خاطر 
نشــان کردند: قرآن به ما می گوید که مومن باید در 
مقابل کفار و زورگویان عالم همچون سد مستحکمی 

بایستد وگرنه مبتا به ذلت و فساد و خونریزی و عقب 
ماندگی خواهد شد.ایشان افزودند: قرآن همچنین 
به ما می گوید، مومنیــن باید با یکدیگر »وحدت« و 
»پیوند والیتی« داشته و با جبهه کفار هیچ گونه پیوند 
و ارتباطی نداشته باشند اما متاسفانه امروز شاهدیم 
که برخی کشورهای اسامی با رژیم صهیونیستی در 
ارتباطند و نتیجه این عمل نکردن به دستور قرآن، 
جنگ و جنایت های کنونی در منطقه اســت.رهبر 
انقاب اسامی گفتند : شرایط مردم یمن را ببینید که 

گرفتار چه مصیبتی شده اند و عروسی آنها تبدیل به 
عزا می شود و یا وضعیت مردم افغانستان و پاکستان و 
سوریه. همه این مسائل به خاطر این است که والیت 
میان مؤمنین فراموش شده است و به تاکیدات قرآن 
عمل نمی شود.حضرت آیت ا... خامنه ای با تاکید بر 
اینکه عمل به قرآن موجب عزت خواهد شد، افزودند: 
جمهوری اسامی ایران، چهل سال است که در مقابل 
زورگویی های استکبار ایســتاده و به کوری چشم 
دشمنانی که می خواســتند این نظام را نابود کنند، 

پیشــرفت و توانایی و قدرت او روزافزون شده است.
ایشــان، حفظ و تاوت قرآن را مقدمه فهم و عمل 
کردن به آن دانستند و با توصیه جوانان به اتخاذ چنین 
نگاهی به قرآن، خاطر نشان کردند: اگر تاوت و حفظ 
قرآن، مقدمه عمل به آن باشــد، قطعا فردای دنیای 
اســام از امروز آن بهتر خواهد بــود و دیگر، آمریکا 

نخواهد توانســت 
بــرای کشــورها و 
امت اسامی، خط 
و نشان بکشد و آنها 
را تهدید کند. پیش 
از ســخنان رهبر 
انقاب اســامی، 
م  ســا ال حجت ا
محمدی، نماینده 
ولی فقیه و رییس 
ســازمان اوقاف و 
امور خیریه با بیان 
گزارشی از مسابقات 
گفــت:  قــرآن، 
ســی و پنجمیــن 
مســابقات  دوره 
لمللــی  بین ا

قــرآن کریم با حضــور نمایندگان ۸۴ کشــور دنیا 
و ۳۷۰ شــخصیت قرآنی یعنی حافظــان، قاریان، 
 داوران، محققــان و پژوهشــگران قرآنــی برگزار

شد.

مکرون: 
ترامپ  عالقه ای به حفظ

 برجام ندارد
رییس جمهور فرانسه در پایان سفر خود به آمریکا 
در کنفرانســی خبری از احتمال خروج ترامپ از 
توافق هســته ای ایران خبــر داد.امانوئل مکرون  
گفت: ارزیابی او این اســت که آمریکا احتماال از 
توافق هسته ای ایران خارج خواهد شد.وی تصریح 
کرد: نمی دانم تصمیم آمریکا دربــاره برجام چه 
خواهد بود؛ اما تحلیل منطقــی اظهارات ترامپ 
ما را به این سمت ســوق نمی دهد که فکر کنیم 
او دست به هر کاری خواهد زد تا این توافق حفظ 
شود.رییس جمهور فرانسه در ادامه با بیان اینکه  
پاریس همچنان از توافق هسته ای با ایران حمایت 
می کند، اضافه کرد: باید درباره موضوعات دیگر از 
جمله موشک های  بالستیک و موضع گیری ایران 
درباره ســوریه، عراق و یمن با تهــران گفت وگو 
کنیم.مکرون افزود: تاش ما آماده سازی چارچوب 
توافقی گسترده تر شــامل موضوعات چهارگانه 
با ایران اســت. مکرون در ادامه ســخنان خود در 
دانشگاه جورج بوش واشــنگتن گفت: دو گزینه 
در مقابل رییس جمهــور آمریکا قرار دارد یا اینکه 
پیشنهاد ما را درباره توافق هسته ای با ایران بپذیرد 
و یا اینکه گزینه دیگری را پیشنهاد کند که در هر 

صورت من فعا از نظر وی اطاعی ندارم.

 آمریکا به فشار مضاعف
 بر کره شمالی ادامه می دهد

سخنگوی کاخ سفید اعام کرد که آمریکا به فشار 
مضاعف علیه کره شمالی تا زمان اقدامات عملی 
پیونگ یانگ در زمینه خلع ساح هسته ای ادامه 
می دهد.ســارا ســندرز گفت که آمریکا به روند 
اعمال فشــار مضاعف علیه کره شمالی ادامه می 
دهد تا این کشــور اقدامات عملی در زمینه خلع 
ساح هسته ای صورت دهد.»سارا سندرز« گفت: 
برداشت ما این است که فشار حداکثری علیه کره 
شمالی جواب داده و ما تا زمانی که شاهد تبدیل 
گفته های آنها به اقدامات ملموس نباشیم از این امر 

دست نمی کشیم.

یمن به شهروندان عربستانی 
هشدار داد

نیروهای مســلح یمنی پیش از حمله احتمالی 
به عربســتان در پاســخ به ترور صالح الصماد به 
شهروندان عربستانی هشدار داده تا از وزارتخانه 
ها و مراکز دولتی دور بمانند. نیروهای مسلح یمن 
در بیانیه ای از شهروندان عربستانی خواسته اند از 
ساختمان های وزارت خانه ها و نهادهای دولتی 
عربستان دور شوند. در پیام هشدار آمیز نیروهای 
مســلح یمن همچنین از شــرکت های خارجی 
موجود در عربستان خواسته شده تا فورا اراضی 

این کشور را ترک کنند. 

استقبال نتانیاهو از تصمیم چک 
برای انتقال سفارت به قدس 

 نخســت وزیر رژیــم صهیونیســتی از تصمیم 
جمهوری چک برای انتقال ســفارتش به قدس 
اشغالی استقبال کرد.بنیامین نتانیاهو اعام کرد: 
امیدوارم تصمیم اتخاذ شــده از سوی جمهوری 
چک در خصوص انتقال سفارت خانه این کشور 
به قدس هر چه ســریع تر عملی شود.پیشــتر 
میلوش زمان، رییس جمهــور چک اعام کرده 
بود که کشــورش ســفارت خود را از تل آویو به 
قدس منتقل خواهد کرد. سایت عبری زبان والا 
به نقل از رییس جمهور چک نوشت که هر کس 
با انتقال ســفارت به قدس مخالفت کند ترسو و 
بزدل اســت!این اقدام در حالی صورت می گیرد 
که آندری بابیش، نخســت وزیر جمهوری چک 
اعام کرده بود که کشورش هرگز سفارت خود را 

به قدس منتقل نخواهد کرد.

مسلمانان باید در مقابل زورگویی آمریکا بایستند
وزیران خارجه ایران، روسیه 

و ترکیه دیدار می کنند
یک مقام وزارت امور خارجه روســیه اعام 
کرد: دیدار وزیران خارجه ایران، روســیه و 
ترکیه 2۸ آوریل، در مسکو برگزار می شود.
این مقام مسئول روســی تاکید گفت: دیدار 
محمد جواد ظریف، سرگئی الوروف و مولود 
چاووش اوغلو برای بررسی روند حل و فصل 
مسئله ســوریه برنامه ریزی شده است. دور 
قبلی گفــت وگوهــای وزرای خارجه ایران، 
روســیه و ترکیه به عنوان کشورهای ضامن 
صلح ســوریه روز 16 ماه مارس در آســتانه 
برگزار شــد. وزیران خارجه ایران، روسیه و 
ترکیه در آن دیدار در بیانیه ای بر ادامه تعامل 
موثر بین همه طرف های درگیر در سوریه و 
پرهیز از فرقه  گرایی تاکید کردند.تجلیل از 
تاش های جمعی در مبارزه با تروریسم بویژه 
داعش، تاکید بر ایجاد شرایط مطلوب برای 
آغاز فرآیند سیاسی حل بحران سوریه، تاکید 
برتعهد محکم نسبت به استقال، حاکمیت، 
وحدت و تمامیت ارضی سوریه و تاکید برعدم 
راه حل نظامی برای بحران سوریه و استقبال 
از راه حل سیاســی این بحران از دیگر مفاد 
این بیانیه بود.وزیران خارجه ســه کشور از 
نمایندگان دولــت ســوریه و مخالفانی که 
به حاکمیت، اســتقال، وحــدت و تمامیت 
ارضی و ماهیت غیرفرقه ای سوریه پایبندند 
و نیــز از جامعه بین المللی خواســتند که از 
کار کمیته قانون اساسی پشــتیبانی کنند.

آنها همچنین بر ضــرورت اطمینان یافتن از 
دسترسی بشردوستانه سریع، ایمن و بدون 
مانع به نواحی آســیب دیده از منازعه جاری 

تاکید کردند.

شمخانی مطرح کرد:
ضرورت همکاری کشورهای 
منطقه برای مقابله با تروریسم

دبیر شــورای عالی امنیت ملی کشــورمان 
ضرورت همکاری نزدیک کشورهای منطقه 
برای مقابله با گسترش تروریسم تاکید کرد.

علی شــمخانی در دیدار با با ژو شینگ کان، 
وزیر امنیت عمومی جمهــوری خلق چین 
گفت: تاش مشترک در خصوص رفع برخی 
موانع موجود در همکاری های مشــترک به 
ویــژه در موضوعات بانکی و تبــادالت مالی 
از اولویت هــای پیش رودر مســیر توســعه 

مناسبات فی مابین است.
وی ادامه داد: قرار گرفتن کشــور های چین، 
روســیه و ایران در فهرست تهدیدات امنیت 
ملی آمریــکا و اعمال تحریم علیه این ســه 
کشور، اتخاذ راهبرد مشترک برای مقابله با 
اقدامات همه جانبه آمریکا برای ضربه زدن به 

ما را اجتناب ناپذیر نموده است.
ژو شــینگ کان نیز با ابراز تاســف نسبت به 
اقدامات غیر قابل قبول آمریکا و سرپیچی از 
اجرای تعهداتــش در توافقنامه برجام گفت: 
چین به عنوان یکی از اعضای اصلی مذاکرات 
1+۵ نقش بســیار مهمی در شــکل گیری و 
انعقاد توافقنامــه برجام برعهده داشــت و 
همچنان بر موضع قاطــع خود در حمایت از 
برجام و ضرورت متعهد بودن همه طرف های 

این توافقنامه به تعهدات شان تاکید دارد.

دستگیری اعضای یک شبکه 
نفوذی وابسته به انگلیس 

اعضای یک شبکه وابســته به سرویس های 
امنیتی انگلیس که با جریان انحراف و عناصر 
فعال فتنه در ارتباط بودند، بازداشت شدند.

منابع آگاه خبر دادند اخیرا اعضای یک شبکه 
نفوذی وابســته به انگلیس دستگیرشده اند 
که گفته می شــود با برخی از عناصر اصلی 
جریان فتنــه و انحراف در ارتبــاط بوده اند. 
عباس عدالت یکــی از  اعضای این شــبکه 
نفوذی اســت که خبر دستگیری وی توسط 
 رســانه دولتــی انگلیس رســانه ای شــده

 است.

حسن روحانی 
رییس جمهور:

دولت

 دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظــام گفت:در 
صورت خــروج آمریــکا از توافــق برجــام، ما از 
NPT خــارج خواهیــم شــد. مــا هزینــه های 
زیــادی را در برجــام انجــام داده ایــم و حاضر 
نیســتیم هزینه هایمان بی فایده بماند.محســن 
رضایی با اشــاره به اینکــه پس از برجــام ایران 
 حــدود ۴۰ میلیــارد دالر برای ســرمایه گذاری
 غربــی هــا امضــا کــرده کــه محقق نشــده 
اســت  گفــت: مــا بــه دنبــال همــکاری های 
 جدید پــس از برجــام بودیــم.وی  ادامــه داد: 
صحبت های آقایان ظریف و شــمخانی در موضوع 
خروج آمریکا از برجام کاما جدی است، در صورت 
خروج آمریــکا از توافق برجام، مــا از NPT خارج 
خواهیم شــد. ما هزینه های زیــادی را در برجام 
انجام داده ایــم و حاضر نیســتیم هزینه هایمان 
بــی فایــده بمانــد و وارد هزینه هــای جدیدی 
 شــویم، خروج ما از NPT طبق مفــاد آن قانونی 

است.

آمریکا از برجام خارج شود
از NPT خارج خواهیم شد

محسن رضایی:

هشدار

کافه سیاست

عکس  روز 

دیدار شرکت کنندگان در 
مسابقات قرآن با رهبر انقالب

مسلمانان باید در مقابل زورگویی آمریکا بایستند

پیشنهاد سردبیر:

حســن روحانی گفت: هدف سیاست ارزی 
دولت آرامــش و ثبــات در بــازار ارز بوده 
که الزمه رشــد پایدار اقتصاد کشــور است 
و بیشــترین کمک را به تولیــد کنندگان و 
صادرکنندگان برای برنامــه ریزی فعالیت 
های اقتصادی خود می کند. برای تحقق این 
هدف، همفکری و همکاری بخش خصوصی 
و بانک ها ضــروری اســت.رییس جمهور 
اظهارداشــت: درآمد ارزی کشور در شرایط 
کاما اطمینان بخشی است و همه نیازهای 
ارزی در سیستم جدید با شفافیت کامل قابل 
تامین اســت.روحانی با تشــکر از همکاری 
فعاالن اقتصادی با اجــرای این طرح، تاکید 
کرد: در سیستم جدید ارزی، صادرکنندگان 
در فروش ارز خود حتی یک روز نباید معطل 
بمانند و بانک ها باید برای جذب سپرده های 

ارزی مردم، تسهیات الزم را فراهم کنند.

 هدف سیاست ارزی
 آرامش و ثبات در بازار است

یوسف افضلی 
معاون مشارکت های مردمی 

ستادبازسازی عتبات عالیات:

خبر

عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس گفت: برخی افراد و حامیان دولت ســعی 
می کنند مسائل غیرعقلی و فرعی فاقد اهمیت را در 
جامعه برجسته کنند تا مردم را به دنبال نخودسیاه 
بفرســتند.نماینده مــردم قم و عضو کمیســیون 
امنیت ملی اظهارداشــت: در رابطــه با موضوعی 
که درباره برخورد نیــروی انتظامی صورت گرفت 
باید بگویم که کســانی که غیر عالمانه و متاسفانه 
بدون بررســی موضوع اظهارنظرهایــی کرده اند و 
به عرصه هایی جســارت و تعرض کــرده و هجوم 
آوردند کار اشتباهی کردند.ذوالنور همچنین یادآور 
شد: کســانی که منتظر بهانه های اینگونه هستند 
قطعا نیت خیر ندارند بلکه با چند هدف این کار را 
انجام می دهند.ایــن نماینده مجلس دهم در ادامه 
سخنان خود تصریح کرد: یکی از اهداف این دسته 
از افراد این است که نظر مردم را از مشکات اصلی 
 منصرف کنند و مردم را درواقع به دنبال نخودسیاه 

بفرستند.

حامیان دولت مردم را 
دنبال نخود سیاه می فرستند

ذوالنور: 

دیدگاه

معاون مشارکت های مردمی ستادبازسازی 
عتبات عالیات گفت: برخاف شــبهه افکنی 
برخی افــراد، وجوهات و نــذورات مردمی 
به شــکل نقدی وارز ازکشــور خارج نشده 
و۸۵درصد نــذورات مردمی صــرف خرید 
تجهیزات داخلی می شود.یوســف افضلی 
اظهار داشت: در جلســات بررسی عملکرد 
استان ها در ســال ۹6 شاهد تحقق تعهدات 
آن ها بودیم، به طوری کــه حتی در برخی 
استان ها نذورات مردمی بیش از پیش بینی ها 
بود.افضلــی خاطر نشــان کــرد: بر خاف 
شبهه افکنی برخی افراد، وجوهات و نذورات 
مردمی به شــکل نقدی و ارز از کشور خارج 
نشده و ما همواره درصدد خرید تجهیزات از 
داخل کشور بودیم به طوری که بیش از ۸۵ 
درصد نذورات مردمی صرف خرید تجهیزات 

از ایران می شود.

۸۵ درصد نذورات مردمی 
در داخل هزینه می شود  

پیشخوان

بین الملل

روابط عمومی وزارت امور خارجه در پاســخ به انتقادات و اتهامات 
برخی رسانه ها از سفر وزیر امور خارجه به نیویورک تاکید کرد که 
ظریف از منافع ایران دفاع کرد ولی اعتماد به ترجمه غلط یک رسانه 

معاند، مبنای قضاوت برخی رسانه های ارزش مدار شد.
در بیانیه روابط عمومی وزارت خارجه آمده اســت: »محمدجواد 
ظریف در چارچوب مسئولیت ها و ماموریت های محوله در مقام وزیر 

امور خارجه و بنا بر دعوت رییس مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
و به منظور شرکت در اجاس عالی رتبه »صلح پایدار« به نیویورک 
سفر کردند و به روال تمامی ســفرهای کاری ایشان به نشست ها، 
مجامع و ســازمان های بین المللی، عاوه بر حضور و سخنرانی در 
اجاس مذکور، ماقات هایی را با برخی همتایان خود و همچنین 
دبیرکل سازمان ملل و رییس مجمع عمومی انجام دادند اما برخی 

 از رســانه های دارای افکار خاص و سمت ســوی مشخص، بدون 
 رعایت هر گونه امانت داری ســعی در تحریــف و تخریب چهره
  ایشــان دارند. متاســفانه اعتماد به ترجمه غلط و خارج از متن

 یک رسانه معاند از یک جمله از سخنرانی 2۰ دقیقه ای وزیر امور 
 خارجه مبنای قضاوت و تحلیل برخی رســانه هــای ارزش مدار

 شده است. 

وزارت خارجه در پاسخ به اتهامات برخی رسانه ها مطرح کرد:
ترجمه غلط رسانه معاند، مبنای قضاوت برخی رسانه های ارزش مدار شد

 یک مقام مطلع در شــورای امنیت ملی روسیه گفت: 
برخی شایعات منتشر شــده در خصوص میانجیگری 
نیکای پاتروشــف برای ماقات معاون مشاور امنیت 
ملی اسراییل با علی شمخانی کذب است.همچنین  این 
مقام تاکید کرد که چنین ماقاتی انجام نشده است.دبیر 

شورای عالی امنیت ملی روسیه به عنوان میزبان نهمین کنفرانس امنیتی روسیه دیدارهای جداگانه ای با 
مقامات امنیتی کشورهای مختلف شرکت کننده در این کنفرانس داشت.برخی منابع خبری با ترفندهای 
شیطنت آمیز رسانه ای، ماقات دبیر شورای امنیت ملی روسیه با شمخانی و دیدار این مقام روس با بن 
داوید، معاون مشاور امنیت ملی رژیم صهیونیستی را که در چارچوب روابط مستقل روسیه با ایران و رژیم 
صهیونیستی انجام شد، به گونه ای تفسیر کرده اند که القا کننده میانجیگری مسکو برای ماقات مقامات 

امنیتی دوطرف بوده است.

شــایعات مربوط به فوت بقایی در چند روز اخیر در حالی 
از ســوی مســئوالن زندان ها تکذیب شــد که برخی از 
وضعیت وخیم ســامتی وی به دلیــل اعتصاب غذا خبر 
می دهند. اصغر جهانگیر، رییس امور زنــدان ها  درباره 
آخرین وضعیت حمید بقایــی، معاون اجرایی دولت دهم 

گفت: هر فردی که داخل زندان می شــود فرقی ندارد متهم یا مجرم یا محکــوم ؛ حفاظت از جان او وظیفه 
انسانی ماســت که این وظیفه را انجام می دهیم.وی ادامه داد: کســانی که مقررات زندان را رعایت نکنند و 
بخواهند چیزی نخورند، این اعتصاب غذا ممنوع اســت و  با در پیش گرفتن روش هایی با کمک روانشناسان 
، تاش داریم تا این افراد جان خود را به خطر نیندازند. به دلیل نخوردن غذا وضعیت جســمانی بقایی دچار 
 مشکل شــد و وی برای مراقبت های بیشتر و به دلیل نگاه انســانی ســازمان زندان ها، به بیمارستان اعزام 

شد.

 شیطنت رسانه ای
  در سفر شمخانی
 به سوچی

 بقایی جهت انجام  
مراقبت های بیشتر  
راهی بیمارستان شد

 رهبر معظم انقالب:

گشــت ارشــاد در 
مجادالت سیاسی

اقســاط وام خانــه
 اولی ها سبک تر شد

از برجام خارج نشوید

فیلم هایــی که خاک
 می خورند

 امروز شاهدیم که 
برخی کشورهای 

اسالمی با رژیم 
صهیونیستی در 

ارتباطند و نتیجه 
این عمل نکردن 
به دستور قرآن، 
جنگ و جنایت 
های کنونی در 

منطقه است
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كمك ذوب آهن به تعادل و رشد جمعيت استان
پیشنهاد سردبیر:

کافه اقتصاد

دریچه

مالیات

پيامدهاي ماليات بر ارزش 
افزوده براي جمعيت شهرنشين

برآوردها حکايت از آن دارد که نسبت جمعيت 
شهرنشــينان در ايران رفته رفته به ۸۰ درصد 
مي رسد. پيش بيني مي شود اين روند همچنان 
تداوم يابد و پيوســته بر جمعيت شهرنشينان 
کشور افزوده شود. رشد جمعيت شهرنشينان 
اما فقط به ايران محدود نيســت و با ســرعتي 
پرشــتاب همه مرزها را درمي نوردد. در حال 
حاضر حدود ۵۴ درصــد از جمعيت جهان در 
شهرها زندگي مي کنند. انتظار مي  رود جمعيت 
شهرنشينان جهان تا سال ۲۰۵۴ با يک و نيم 
برابر رشد به ۶ ميليارد نفر افزايش يابد که اين 
رقم معادل دو سوم جمعيت جهان در آن زمان 
خواهد بود. شهرها از ديرباز از اهميت ويژه اي 
برخوردار بــوده انــد و در دوران معاصر نيز به 
دليل افزايش جمعيت شهرنشينان بيش از هر 
 زمان ديگري بر اهميت اين اماکن افزوده شده 

است. 
رشد جمعيت شهرنشينان باعث تثبيت الگوي 
شهر-محوري در اقتصادهاي جهان شده است، 
به گونه اي که بر اســاس اعــام بانک جهاني 
هم اکنون به طور متوســط بيش از ۸۰ درصد 
از توليد ناخالص داخلي کشــورها در شهرها 
توليد مي شــود. بديهي است که رشد پرشتاب 
محيط هاي شهري چالش هاي فراواني را با خود 

به همراه خواهد داشت. 
افزايش افسارگســيخته تقاضا براي مســکن، 
سيســتم هاي حمل و نقل، فضاهاي تفريحي، 
امنيــت،  اداري و شــغلي،  محيط هــاي 
نوســازي بافت ها و بناهاي فرســوده و ساير 
زيرســاخت ها و خدمــات شــهري از جمله 
اين چالش هاســت. بديهي اســت که تامين 
هزينه و اعتبــار الزم اولين پيش شــرط براي 
 مرتفــع کــردن چالش هايــي از اين دســت 

است. 

بازار

آبمیوه گیری

لغو مجوز استقرار سرورهای شبکه 
توزیع محتوای تلگرام در ایران

مجوز صادره مرکز ملی فضای مجازی در ســال 
۱۳۹۵ در خصوص اســتقرار ســرورهای شبکه 
توزيع محتوای پيام رســان تلگرام )CDN( در 
ايران لغــو و باطل اعام شــده اســت.به نقل از 
شــرکت ارتباطات زيرســاخت؛ اين شرکت در 
راستای شفافيت ساختارمند که آن را راهبردی 
اساسی در وزارت ارتباطات می داند، اعام کرد: 
مجوز قانونی صادره  اين مرکز در سال ۱۳۹۵ در  
خصوص استقرار سرورهای شبکه توزيع محتوای 
پيام رســان تلگرام )CDN( در ايران لغو و باطل 
اعام شده است.بر اساس روال قانونی، »شرکت 
ارتباطات زيرســاخت« موظف اســت نسبت به 
خروج اين سرورها از مدار اقدام کند و از اين پس، 
ترافيک اين پيام رسان تنها از طريق »ارتباطات 

بين الملل کشور« راهيابی خواهد شد.

قائم مقام سازمان تحقیقات وزارت جهاد 
کشاورزی:

ایران، سومين توليد کننده 
عسل دنياست

قائم مقــام ســازمان تحقيقات، آمــوزش و ترويج 
کشــاورزی وزارت جهاد کشــاورزی گفت: ايران 
توانسته امروزه با توليد بيش از ۸۸ هزار تن عسل، 
بعد از چين و ترکيه، کشــور ســوم توليد عسل در 
عرصه جهانی شود.غامحســين طهماسبی اظهار 
کرد: توليد عســل در ايران در دهه ۷۰، ۸۰ و ۹۰ با 
افزايش مطلوبی همراه بــوده و امروز به بيش از ۸۸ 
هزار تن رسيده است. اين باعث شــده ايران بعد از 
چين و ترکيه، ســومين توليد کننده عسل در دنيا 
باشد.وی افزود: ميزان توليد عسل در عرصه جهانی 
به يک  ميليون و ۶۵۰ هزار تن می رســد که ايران با 
اين مقدار توليد حدود ۵ درصد توليد دنيا را در دست 
دارد. همچنين از منظر توليد تعداد کندو در دهه ۶۰ 
تا۹۰ پيشرفت داشته ايم تا جايی که رتبه کشور در 

بين ۴ کشور اول دنيا قرارگرفته است.

حســين غفراني کجاني، مديــر کل ثبت احوال 
اســتان اصفهان با حضور در ذوب آهن اصفهان 
گفت: اســتان اصفهان دارای بيش از ۵ ميليون و 
۲۰۰ هزار نفر است و اين رقم ۶/۴ درصد جمعيت 
کل کشور را تشکيل مي دهد. استان اصفهان بعد از 
تهران و خراسان رضوي سومين استان پرجمعيت 
کشور به شمار مي رود و در شرايط فعلي با توجه به 
کاهش ميزان ازدواج و افزايش آمار طاق با کاهش 
باروري وجمعيت جوان مواجه است و از اين جهت 
در دو دهه بعدي با رشــد منفي جمعيت روبه رو 
خواهيم شــد. وی در ادامه افزود : شرکت هايی 
مانند ذوب آهن اصفهان با ايجاد اشتغال و توليدات 
صنعتي ، جمعيت عظيمي را به اشــتغال گمارده 
 و از ايــن جهت به تعادل و رشــد جمعيت کمک

 می کنند.در اين ديدار صادقي، مدير عامل ذوب 
آهن اظهار داشــت : ذوب آهن اصفهان از صنايع 
بزرگ و توليدي کشــور اســت و نســل گذشته 
همواره بــراي ايجاد و شــروع بــه کار آن لحظه 

 شماري مي کرد و ســرانجام اين آرزوي ديرينه 
تحقق يافــت . وي در ادامه به تشــريح اقدامات 
ذوب آهــن در جهــت افزايــش توليــد و ايجاد 
اشــتغال جديد و بهره برداري بيشــتر از نيروي 
انســاني موجود شــرکت پرداخــت و از کم آبي 
 به عنوان يــک معضل جديد در ســال جاري ياد 

کرد .

مدير کل ثبت احوال استان اصفهان در بازديد از ذوب آهن مطرح کرد:

کمك ذوب آهن به تعادل و رشد جمعيت استان
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی گفت: در 
همه کشورهای توســعه يافته قيمت خودرو پايين 
اســت؛ اما قيمت اســتفاده از خودروی شخصی و 
سوخت باالســت، اما در ايران راه را اشتباه رفته ايم 
و اين مســئله ۱۸۰ درجه برعکس چيزی است که 
بايد باشــد. وی افزود: نتيجه اين مسئله اين است 
که کشور روز به روز خودرو محورتر می شود. چه در 
سامانه درون شهری و چه برون شهری سهم استفاده 
از خودرو باالتر می رود. در حــال حاضر در حمل  و 
نقل برون شهری سهم استفاده از اتوبوس و هواپيما 
کاهش داشته و در مقابل سهم اســتفاده از خودرو 
شخصی افزايش داشته اســت. مهرداد تقی زاده در 
ادامه اظهار کرد: جا به جايی خودروها تمامی ندارد 
و هرکجا گلوگاهی را رفع کنيد، آن تمرکز ترافيک 
به نقطه ديگری منتقل می شــود. اصفهان می تواند 
در برخی از زمينه ها پيشــرو باشد. برخی از شهرها 
از جمله قزوين در بحث توســعه مبتنی بر حمل و 
نقل همگانی جلوتر هستند، اصفهان نيز بايد در اين 
زمينه اقداماتی انجام دهد. سامانه های حمل و نقل 

برون شهری و درون شهری بايد يکپارچه باشند و با 
هم ارتباط روشنی داشته باشند. تاش بر اين است 
همه شــهرها بتوانند همزمان با هم در حمل و نقل 
توســعه پيدا کند.معاون حمل و نقــل وزارت راه و 
شهرسازی ادامه داد: تاش دنيا بر اين است که قيمت 
خودرو کاهش يابد، تعرفه خودروهای داخلی کاهش 
پيدا کند و حتی تعرفه خودروهای خارجی نيز کمتر 
شود و در مقابل هزينه استفاده از خودرو باال رود. اگر 
اين دو اقدام به صورت همزمان انجام شــود تبعات 

منفی اجتماعی را نيز نخواهد داشت.

معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی :

در قيمت بنزین، راه را اشتباه رفته ایم

 دوره آموزشی راديوگرافی ديجيتال ويژه کارشناسان شرکت های گاز استانی و شرکت های پيمانکاری فعال به منظور 
آشنايی کارشناسان شرکت های گاز استانی و شرکت های پيمانکاری فعال در حوزه بازرسی فنی، در حوزه بازرسی فنی، 
برگزار شد. کارگاه آموزشی مذکور با تدريس نماينده آلمانی شرکت DURR و با همکاری شرکت پرتو کاران تابش، با 
حضور ۴۴ نفر از نمايندگان ۱۶ شرکت پيمانکاری فعال در زمينه بازرسی فنی و ۱۰ شرکت زيرمجموعه شرکت ملی گاز 
در واحد آموزش گاز استان اصفهان برگزار شد.الزم به ذکر است؛ در اين کارگاه آموزشی، اصول علمی و عملی راديوگرافی 

به روش ديجيتال مورد بحث قرار گرفت و تجهيزات مورد استفاده در اين روش به صورت عملی معرفی شد.

آموزش رادیوگرافی 
دیجيتال درشرکت گاز 

استان اصفهان

ژی
انر

سکه تمام 
بهار آزادی

 1،767،000
تومان

866،000نیم سکه
تومان

533،000ربع سکه
تومان

351،000سکه یک گرمی
تومان

یک گرم طالی 
18 عیار

172،010
تومان

      قیمت سکه و طال

HR1916 آبمیوه گیری فیلیپس مدل

تومان

MJ-DJ01 آبمیوه گیري پاناسونیک مدل

 585,000
تومان

Tiger آبمیوه گیري پارس خزر مدل

 385,300
تومان

راه و شهرسازی صنعت

توليد ۲۵ خودروی سواری و ســنگين جاده ای با اجرای فاز 
اول استانداردهای جديد اجباری خودرو متوقف شد.  توليد 
 ،۵۵۰ MVM ،۳۱۵ ســدان MVM و واردات خودروهای
تيگو ۵، ســايپا ۱۳۱ و سايپا ۱۳۲ دوگانه ســوز، سايپا ۱۴۱ 
بنزينی و دوگانه سوز، آريو ۱۵۰۰ سی سی، پژو پارس با موتور 

XUM، وانت تک کابين و دو کابين مزدا بنزينی و دوگانه سوز، کارا ۱۷۰۰)بنزينی و دوگانه سوز(، آسا ۵۰F B، ليفان 
۶۲۰، ليفان X۵۰، ليفان X۶۰، جک J۵، هيوندای i۱۰ با اجرای فاز اول اســتانداردهای جديد اجباری از دستور کار 
خودروسازان خارج شد.براساس اعام سازمان ملی استاندارد ايران درسال ۹۶ تعداد استانداردهای خودرويی از ۵۵ به 
۸۵ مورد افزايش يافت که خودرو سازان مکلف بودند از ابتدای دی ماه سال گذشته ، ۶۱ مورد استاندارد خودرويی را 
اجراکنند و اگرخودرويی نتوانست استانداردهای تعيين شده را رعايت کند در اولين مرحله از اجرای مصوبه مربوطه 

با توقف خط توليد روبه رو می شود.

توقف توليد۲۵ 
خودروی غيراستاندارد 
سبك و سنگين 

مديرعامل صندوق بيمه اجتماعی کشاورزان، روستاييان 
و عشاير کشور گفت: برای روستاييان نخستين بار حکم 
بازنشستگی صادر می شــود. واعظ مهدوی در ديدار با 
استاندار اصفهان با اشاره به اينکه بسياری از روستاييان 
و عشاير از اين خدمت اطاع ندارند گفت: در اين طرح 

دولت به عنوان کارفرما؛ دوسوم حق بيمه روستاييان و عشــاير را پرداخت می کند و آنچه روستاييان و 
عشــاير می پردازند کف حق بيمه اســت.واعظ مهدوی با بيان اينکه ۷۰هزار خانوار از ۲۷۰هزار خانوار 
روستايی استان اصفهان زير پوشش قرار گرفته اند، افزود: بايد تاش شود ساير افراد نيز زير پوشش قرار 
گيرند و در اين زمينه فرمانداران و دهياری ها تاش کنند.استاندار اصفهان هم در اين ديدار پايين بودن 
پوشش بيمه روستاييان استان اصفهان را در مقايسه با ديگر استان های هم تراز نامطلوب برشمرد و گفت: 
از استان های موفق در اين زمينه بايد الگوگيری شود تا پوشش بيمه در مناطق دور و محروم همگانی شود.

 صدور حکم بازنشستگی 
 برای روستایيان
 اجرا می شود

ما ايرانی ها خاطرات چندان خوشی از هواپيماهای 
روســی نداريم  در سه دهه گذشــته اغلب سوانح 
هوايی در ايران با صدها کشته مربوط به هواپيماهای 

توپولوف روسی بوده است.
 مســئله ای که توپولوف ها را به دليل فرسودگی 
 و عــدم کارايی فنــی از صحنــه آســمان ايران

 حذف کرد.
روس ها اين بار با سوخو برگشتند

صنعت هوايی روس ها به خصوص پس از فروپاشی 
شــوروی با افــول و بحــران فزاينــده ای روبه رو 
شد.بخشی از اين افول ناشــی از مشکات فراگير 
اقتصادی در روســيه و بخشی به دليل خارج شدن 
شرکت های هواپيمايی از مدار تکنولوژی های روز 
دنيا صورت گرفت. تکرار سوانح هوايی هواپيماهای 
فرسوده روســی به جای مانده از دوران شوروری 
سابق چه در داخل اين کشور و چه در خارج همواره 
 در روســيه انعکاس گســترده ای داشــت و اغلب

 رسانه های خبری اين کشــور با انتقاد از فرسوده 
بودن ناوگان هوايی کشورشان بر لزوم اتخاذ تدابير 
جدی از سوی دولت برای جلوگيری از وقوع حوادث 
مشابه در آينده تاکيد داشتند. اين مسئله در نهايت 
موجب شــد تا رييس جمهور روسيه رسما دستور 
خروج هواپيماهای توپولوف از آســمان روســيه و 
منع استفاده از آنها را صادر کند.  پس از نزديک به 
سه دهه عقب ماندگی اما روس ها از سال ۲۰۰۰ و 
پس از صرف ۱٫۵ ميليارد دالر هزينه موفق به توليد 
انبوه هواپيمای ســوخو و پرواز آزمايشی نخستين 
هواپيمای مسافربری ســاخت فدراسيون روسيه 
شدند و همين امر اميدهای تازه ای را برای احيای 
صنعت فرسوده ساخت ناوگان هوايی روسيه ايجاد 
کرد. هر چند اين صنعت هنوز در روســيه چندان 
بومی سازی نشده و اين کشــور برای توليد برخی 
از حساس ترين قطعات هواپيماهای خود نيازمند 
واردات از آمريکا و اروپا باقی مانده است. بر اساس 
گزارش مالی شــرکت سوخو، ســهم واردات مواد 
و کاالهای خريداری شــده برای ســوپرجت ۱۰۰ 

طی نــه ماه ســال ۲۰۱۶ با درنظر داشــتن خريد 
موتورها که حــدود ۳۴ درصد مخــارج مادی در 
ســاختار قيمت تمام شــده اين هواپيما را تشکيل 
می دهد، ۷۲ درصد بوده است. همچنين بر اساس 
اعام مديران اين شــرکت در سوپرجت از تعدادی 
 قطعات کليدی ســاخت شــرکت های آمريکايی

 استفاده می شــود. از جمله وســايل الکترونيک 
 Hamilton شــرکت  ســاخت  پــروازی 
Sundstrand، ترمزهــای چرخ هــا و تجهيزات 
 Goodrich هدايــت ترمــز ســاخت شــرکت
Corporation، سيســتم هيدروليک ســاخت 
شــرکت پارکــر و موتــور کمکــی آن ســاخت 
Honeywell هســتند، روس ها در ســايه ورود 
اين تجهيزات اميدهای فراوانی به فروش و گردش 

 مالی باالی اين شــرکت در اقتصاد روســيه دارند.
 بر همين اساس روس ها برای بازاريابی بين المللی 
نخستين هواپيمای مســافربری تبليغات گسترده 
ای را انجام دادند و انتظار می رفت که شمار زيادی 
از کشورهای در حال توســعه به دليل قيمت تمام 
شده مناسب سوخو ســوپرجت-۱۰۰ مانند روال 
جاری در دوره شوروی ســابق متقاضی خريد آن 
باشند. نخستين پرواز موفق هواپيمای مسافربری 
سوخو ســوپرجت-۱۰۰ هفت ســال پيش توسط 
خطوط هوايی ارمنســتان موســوم به »آرماويا« 
انجام شد و طی آن ۹۰ مســافر اين هواپيما که به 
افتخار نخستين فضانورد جهان، »يوری گاگارين« 
 ناميده شــد بود، در فرودگاه »شرمتووا« ی مسکو

 فرود آمدند.

 اگر چه روس ها برای توليد ساليانه ۶۰ تا ۷۰ فروند 
از اين هواپيمــا برنامه ريزی کرده بودنــد؛ اما اين 
انتظارات با سقوط يک فروند از اين هواپيما در اولين 
سال حضور در يک نمايشگاه هوايی در اندونزی که 
منجر به فوت پنجاه سرنشــين آن شد عما آينده 
فروش آن در سطوح داخلی و بين المللی را با ابهامات 

زيادی مواجه کرد.
پس از اما و اگرهای بويینگ، ايران سوخو

 را وارد می کند
ورود هواپيماهای روس به ايران در حالی نهايی شده 
که روزهای گذشــته خبر تاخير تحويل هواپيمای 
 بويينــگ به ايــران حــرف و حديث هــا در مورد

 بی اعتمادی شرکت های آمريکايی و مانع تراشی 
آمريکا و  وعده های برجامی را قوت بخشيده است 
در اين ميان اما روس ها طبق روال گذشته شريک 
های مورد اعتماد تری به نظر می رســند؛ هر چند 
صنعت نوپای هواپيما سازی در اين کشور با شرکت 
های بزرگی مانند بويينگ و اير باس قابل مقايســه 
نيست و  روس ها هم در زمان تحريم ايران و پيش 
از توافق برجام حاضر به فروش هواپيما و تجهيزات 
اين صنعت به ايران نبودند، اما در نهايت آنها در خأل 
روابط ايران با غرب هميشه جايگزين بهتری از نظر 

سياستمداران ايران هستند. 
روس ها به خصوص پس از برجام تاش های زيادی 
را برای بازاريابی ســوخو در ايران انجام دادند. اين 
کشــور با ارائه طرح های تشــويقی مانند تشکيل 
شرکت مشترک برای توليد قطعات، وعده تاسيس 
مرکز ارائه خدمات فنی و تحويل به صورت ليزينگی 
تســهيات زيادی را بــرای ورود به بازار پر ســود 

هواپيمايی ايران پيشنهاد  دادند. 
در نهايت شرکت های هواپيمايی ايران با استدالل 
رونق بخشی به فرودگاه های کوچک و افزايش ميزان 
پروازهای کوتاه برد اقدام بــه خريد اين هواپيماها 
کردند؛ هر چند که شرکت های هواپيمايی تمايل 
بيشــتری برای خريد از شــرکت های آمريکايی 
داشتند؛ اما به نظر می رسد در نهايت سوخو راه خود 

را به آسمان ايران باز کرد. 

حضور دوباره روس ها در آسمان ایران

به تازگی خبری مبنی بر امضای تفاهم نامه خريد ۲۰ فروند هواپیمای ســوخوی سوپر جت 
توسط دو شرکت ايرانی در نمايشگاه هوايی اوراسیا در ترکیه رسانه ای شد. اين هواپیماها 
قرار است با ظرفیت 1۰۰ صندلی از سال آينده وارد ناوگان هواپیمايی ايران شود. اين مسئله به معنای 

باز شدن دوباره پای روس ها به صنعت هواپیمايی ايران است.

قطر، جایگزین امارات می شود 
اخيرا  برخی رســانه ها از تاش بانک مرکزی برای 
جايگزينی قطر به جــای امارات در مبادالت بانکی 
خبر دادند. تاشی که با افتتاح حساب توسط چند 
بانک ايرانی نزد بانک ملی قطر آغاز شــده تا از اين 
پس اين کشور که روابط بين الملل و سياست های 
منطقه ای نزديک تری به ايــران دارد، هاب جديد 
مبــادالت ارزی اقتصاد ايــران باشــد. طبق اين 
گزارش ها با توجه به مشــکات نقل وانتقال ارز با 

دوبی، روابط ارزی با قطر گسترش خواهد يافت .

 فراخوان آئودی 
برای ۱ ميليون خودرو 

شرکت خودروســازی آئودی اعام کرد، به دليل 
نگرانی از وقوع آتش سوزی ۱.۱۶ ميليون دستگاه 
از محصوالت خود در سراسر جهان را فرا می خواند.
شرکت خودروســازی آئودی اعام کرد، به دليل 
نگرانی از داغ کردن يا وقــوع اتصالی در پمپ های 
خنک کننده برقی به کار رفته در خودروهای خود 
به دليل رطوبت که ممکن است منجر به وقوع آتش 
سوزی شــود، ۱/۱۶ ميليون دستگاه از محصوالت 
خود در سراســر جهان را برای رفــع عيب فرا می 

خواند.
شــرکت آئودی که برنــد لوکس شــرکت آلمانی 
فولکس واگن محســوب می شود به رگوالتورهای 
آمريکايــی گفته، ايــن فراخوان شــامل برخی از 
خودروهای آئودی آ ۵ کابريولت، آ ۵ سدان و آئودی 
کيو ۵ توليد سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷، خودروهای 
آئودی آ ۶ توليدی ســال هــای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ و 
خودروهای آئودی آ۴ ســدان و آ۴ آلــرود دارای 

موتورهای توربو اف اس آی ۲ ليتری می شود.

کشف ذخایر افسانه ای جدید 
نفت در بحرین

بحرين اعام کرد که در سواحل غربی اين کشور يک 
معدن جديد نفت کشف شده است. مقامات بحرين 
اعام کرده اند اين بزرگ ترين معدن نفتی کشف 
شده در اين کشور از ســال ۱۹۳۲ ميادی است و 
حجم نفت در آن احتماال ۸۰ ميليارد بشکه خواهد 
بود  که به اندازه ذخاير کشف شده نفت در روسيه 
اســت.در حال حاضر بحرين روزانه ۴۵ هزار بشکه 

نفت استخراج می کند. 

  پس از انجام تفاهم نامه خريد 4۰ فروند هواپیمای سوخو از سوی ايران صورت گرفت؛ 
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»تگزاس« به سینما سپاهان  آمد
 مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان اصفهان 
اظهار داشــت: با توجه به اســتقبال بسیار خوب 
مخاطبان از فیلم های »به وقت شام«، »تگزاس«، 
لونه زنبور و فراری این فیلم ها در روزهای گذشته 
در ســانس فوق العاده ۲۳:۵۹ پردیس سینمایی 
چهاربــاغ اصفهان اکران شــد. ســید مصطفی 
حســینی افزود: هم اکنون در سالن نقش جهان 
پردیس ســینمایی چهارباغ فیلم کمدی تگزاس 
به کارگردانی مســعود اطیابی از سانس ۱۰ و ۳۰ 
دقیقه صبح تا ۲۲ و ۳۰ دقیقه به فاصله دو ساعت 
اکران می شود و تنها در سانس ۱۸ و ۳۰ دقیقه در 
این سالن اکران فیلم »فیلشاه« به کارگردانی هادی 
محمدیان را شاهد هســتیم.مدیر امور سینمایی 
حوزه هنری استان اصفهان با بیان اینکه در سالن 
چهلســتون نیز فیلم های به وقت شام با موضوع 
اجتماعی و فیلم کمدی لونه زنبور اکران می شود، 
ابراز داشــت: در سالن چهارســوق به جز سانس 
۲۲ و ۳۰ دقیقه از فیلشاه بر پرده سینماست. وی 
ادامه داد: در سالن شیخ بهایی پردیس سینمایی 
چهارباغ نیز فیلم های لونه زنبور از برزو نیک نژاد، به 
وقت شام ابراهیم حاتمی کیا و فراری به کارگردنی 
علیرضا داوودنژاد نمایش داده می شــود و بدون 

تاریخ بدون امضاء بر پرده سالن کافه رادیو است.

دهن کجی گیشه سینمای ایران به آثار 
کمدی؛

التاری و به وقت شام در صدر 
اکران ســینمای ایران در نوروز امســال با رشد 
قابل مالحظه ای روبه رو بــود و در ایام تعطیالت 
صدرنشینی در دستان فیلم »مصادره« بود؛ اما با 
پایان تعطیالت همه چیز تغییر کرد و حال دو فیلم 

غیر کمدی باالتر از این فیلم ایستاده اند.
دو فیلم ســینمایی »التــاری« بــه کارگردانی 
»محمدحسین مهدویان« و به وقت شام آخرین 
ساخته »ابراهیم حاتمی کیا« با وجود حضور آثار 
پرشمار کمدی در ســینماها با دیگر صدر گیشه 

سینمای ایران را دست گرفتند.

 بابا پنجعلی
 زندگی را از نو سر می گیرد

تهیه کننده ســریال »زندگی از نو« از ایفای نقش 
علیرضا خمسه در این سریال خبر داد.

مهدی شفیعی با اشاره به بازیگر جدیدی که به این 
سریال اضافه شده است، بیان کرد: علیرضا خمسه به 
سریال »زندگی از نو« پیوسته و ما همچنان در گیالن 
مشغول تصویربرداری هستیم. وی ادامه داد: حدود 
۸۰ درصد کار پیش رفته است و طبق برنامه ریزی ما 
تا پایان اردیبهشت ماه تصویربرداری تمام می شود. 
رضا کیانیان، محمدعلی ساربان، امیرحسین صدیق، 
مرتضی ضرابی، مینا جعفرزاده، کمند امیرسلیمانی، 
آرش مجیدی، بهزاد فراهانی، متین ســتوده، اکبر 
معززی، خیام وقار کاشــانی، ژیال آل رشاد، حدیث 
نیکرو، مجید پتکی، علی انصاریان و ... بازیگران دیگر 
این سریال هستند.داستان این سریال درباره زوج 
جوانی است که به دلیل بدی آب و هوا و خستگی از 
شهر تهران به شمال می روند و یک کمپ گردشگری 
در آن جا ایجاد می کنند. ســریال »زندگی از نو« به 
کارگردانی علی محمد قاسمی و تهیه کنندگی مهدی 
شفیعی از شبکه پنج سیما به روی آنتن خواهد رفت.

 یک سریال جدید
 روی آنتن رادیو نمایش

از امروز، ســریال جدیــد رادیویــی »عصیان« به 
کارگردانی مینو جبــارزاده از رادیو نمایش پخش 
می شود.ســریال رادیویی »عصیــان« را علیرضا 
مهربان نوشــته که به روزگاران قدیم، اســتبداد 
خان ها و ظلم آنها به مردم می پردازد.در این سریال 
رادیویی نورالدین جوادیان، رامین پورایمان، محسن 
بهرامی، احمــد ایرانی خواه، محمــد آقا محمدی، 
محمد رضاعلی و تعداد دیگری از بازیگران اداره کل 

هنرهای نمایشی رادیو به ایفای نقش می پردازند.

چهره ها

بازسازی کاخ جهان نما نیازمند زیرساخت های الزم است

پیشنهاد سردبیر:

پرده نقره  ای

رادیو و تلویزیون

حاتمی کیا:
 تنم از این همه شور مردمی 

می لرزد
ابراهیم حاتمی کیا در مراسم اکران مردمی فیلم 
»به وقت شــام« در اهواز اظهار کرد: وقتی این 
شور را می بینم، تنم می لرزد؛ منتظر این فضا 
و انرژی باال نبودم. این شهر برای من خاطرات 
زیادی دارد؛ اول جنگ زمانی که ۱۸ سال سن 
داشتم تنها با یک چاقو برای دفاع از ایران به اهواز 
آمدم.وی افزود: اعتقاد من این است که »به وقت 
شام« برای خوزستانی ها و تمام ایرانی هایی که 
در دوران دفاع مقدس ایستادند یا اکنون که در 
قالب مدافعان حرم می جنگند، تولید و ساخته 
شده است.کارگردان فیلم »به وقت شام« عنوان 
کرد: این فیلم برای کسانی است که از دور دستی 
بر آتش دفاع از حرم دارند و گرنه کار برای خانواده 
شهدا و فرزندان آنها که جانفشانی های 
بی مثالی در دفاع از حرم دارند، بسیار 
سخت اســت و من نمی توانم چنین 
فیلمی بسازم. باید افتخاری 
برای ســینما باشــد که 
جامعــه متدینی که 
ســال ها با سینما 
قهر بودند دوباره 
به ســینما آمدند؛ 
این هنرنمایــی ابراهیم 
حاتمی کیا نیست، این 
هنر شهدایی است که 

نظر به عالم دارند.

بازیگر قصه های مجید:
عالقه من بیشتر به آثار 

تلویزیونی است
مهدی باقربیگی بازیگر قصه های مجید در واکنش 
به اظهــارت مجید مظفــری در خصوص اینکه 
باقربیگی به دلیل اینکه نتوانست خودش را حفظ 
کند درخشش را از داســت داد، گفت: متاسفانه 
عادت شده اســت که بدون اطالع همین جوری 
یک حرفی زده شــود. من با کیومرث پور احمد، 
حسن فتحی و مسعود جعفری جوزانی کار کرده 
ام. وی در همین راستا افزود: مجید مظفری هم 
می تواند برود، از این فیلمسازان پرس و جو کرده 
و از کیفیت بازی من با خبر شود.باقربیگی در ادامه 
تاکید کرد: مجید مظفری، فرد بزرگی است و من به 
او احترام می گذارم چون باید به بزرگان عرصه هنر 
و کسوتشان احترام بگذاریم.وی درباره فعالیت های 

ایــن روزهــای خود 
توضیح داد: با توجه 
به عضویت در شورای 

شــهر نمی توانستم 
بازی کنم؛ امــا با اتمام 

مــدت مســئولیت در 
حال حاضــر کم و بیش 
پیشــنهاداتی شده اما 
قطعی نشــده اســت. 
عالقه من بیشــتر به 
بازی در آثار تلویزیون 
است چون همه گیرتر 
اســت و مردم بیشتری 

می توانند آن را ببینند.

جلیل فرجاد:
 نقشم در سریال »نفوذ«

 حساس است
 جلیل فرجــاد، بازیگر 
تلویزیــون دربــاره 
فعالیــت هــای این 
روزهایش به سریال 
»نفوذ« اشاره و بیان 
کــرد: در حال 
ضــر  حا
در  نقشی 
ل  یا ســر
»نفــوذ« به 
کارگردانی جواد شــمقدری بر عهــده دارم که 
کار حساسی است. وی ادامه داد: تصویربرداری 
سریال »نفوذ« از قبل از نوروز سال ۹۷ آغاز شد 
که من هم در سریال حضور داشتم و بعد از نوروز 

هم تصویربرداری در سه راه امین ادامه داشت.
فرجاد افزود:سریال »نفوذ« به کارگردانی جواد 
شمقدری و تهیه کنندگی محسن علی اکبری 
در حال تصویربرداری است. این سریال در سه 
فاز پیش بینی شــده، فاز یک از پیش از انقالب 
شروع می شــود و تا تســخیر النه جاسوسی را 
روایت می کند. فازهای بعدی هم به حوادث حین 
گروگانگیری تا کودتای نوژه و آغاز جنگ تحمیلی 
که با حمایت آمریکا صورت گرفت، می پردازد و 

تولید فاز اول دو سال به طول می انجامد. 

کارگردان تئاتر »هیس! آنها اینجا هســتند« گفت: 
این تئاتر با تم روانشناسی، جامعه شناسی و موضوع 
جهان شمولی که دارد می تواند همه مردم را مخاطب 
قرار دهد و از مردم می خواهم که از این تئاتر که هزینه 

زیادی هم برده است، حمایت کنند.
مجید بدیع زاده اظهار کرد: تئاتر »هیس! آنها اینجا 
هستند« با موضوع نه به جنگ است، این تئاتر اتفاقاتی 
را روایت می کند که از مرگ هیتلر و نابودی نازی ها 
آغاز می شــود و در زمان ۲ ماه پس از جنگ جهانی 
دوم ادامه پیدا می کند؛ این نمایش در فضای جنگ 
جهانی نشان داده می شــود؛ اما در واقع جنگ بین 
انســان ها را روایت می کند. وی افزود: نوشتن متن 
این نمایش را از ســال ۹۱ آغاز کردم و تا ســال ۹6 
ادامه پیدا کرد، این تئاتر در جشنواره بین المللی تئاتر 
سیمرغ پذیرفته شد اما با توجه به اینکه این نمایش 
در اصفهان روی صحنه می رود ممیزی ها باعث شد 
تا در متن اصالحیه هایی داشــته باشیم.کارگردان 
تئاتر »هیس! آنها اینجا هستند« گفت: این تئاتر با 

تم روانشناسی و جامعه شناسی که دارد یک نمایش 
ســنگین با ۸ بازیگر و ۱۸ گروه فرم، گروه موسیقی 
زنده و گروه کر است و می تواند همه مردم را مخاطب 
قرار دهد.وی عنوان کرد: این نمایش از 6 اردیبهشت 
آغاز و تــا ۱۹ اردیبهشــت هر روز در ســالن اصلی 
 مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان روی صحنه

 می رود.

کارگردان تئاتر»هیس! آنها اینجا هستند« : 

 از این تئاتر حمایت کنید
علیرضا قربانی، خواننده موســیقی ســنتی طی نامه 
ای اعالم کرد که عذری دارد و  نمــی تواند برای ایران 
در جام جهانی بخواند. این در حالی اســت که وی به 
عنوان خواننده ســرود ایران در جــام جهانی معرفی 
شــده بود.روابط عمومی بنیاد فرهنگی هنری رودکی 
با صــدور اطالعیه ای ضمن تقدیــر از علیرضا قربانی، 
اعالم کرد: »به زودی درخصوص فرآیند جدید تولید 
یکی از سرودهای تیم ملی اطالع رسانی می شود. بنیاد 
رودکی، یکی از متولیان حوزه موسیقی تالش می کند 
این مسئولیت مهم و ملی به بهترین شکل ممکن انجام 
شود. پیش از این، مجموعه تالش های صورت گرفته در 
نشست خبری آقایان تاج و صفی پور، رییس فدراسیون 
فوتبال و مدیرعامل بنیاد رودکی اطالع رسانی شد. بر 
اساس اعالم در آن نشســت، به عنوان سرود تیم ملی، 
ســاخت ۳ اثربرای اجرا پیش بینی شده است که یکی 
از آنها سرودی با آهنگسازی شــهرداد روحانی، رهبر 
ارکستر سمفونیک تهران و آواز علیرضا قربانی هنرمند 
کشورمان بود. اینکه علیرضا قربانی، بر اساس مصالح 

حرفه ای، ادامه همکاری را به صالح ندانستند؛ این بنیاد 
ضمن قدردانی از ایشان و کلیه هنرمندانی که در این راه 
بزرگ و ماندگار همراه بنیاد بوده و خواهند بود، به زودی 
فرآیند جدید تولید ســرود فوق را اعالم می کند. بنیاد 
رودکی یقین دارد با عزمی ملی که در حوزه موسیقی 
شکل گرفته، مجموعه آثار تولیدی در راه جام جهانی 
نمایندگان شایسته ای برای موســیقی ایرانی در این 

رویداد بین المللی خواهند بود.«

واکنش بنیاد رودکی به کناره گیری »قربانی« از خوانندگی سرود ملی: 

خواننده جایگزین به زودی معرفی می شود

موسیقیتئاتر

دی
گر

ستا
این

هدیــه امیــر دژاکام  کــه 
»ســیاوش خیرابــی« را خیلی 

خوشحال کرد 

 بــهــــنوش طـباطبــایـــی
 با قیافه دختر دهه چهل در 

نمایش »آدامس خوانی«
بــه  فکورصبــور  زهــره  لبخنــد 

سردرگمی های زندگی اش:
...فعال به سردرگمی ها بخندید 

فرهنگ و هنر از ابزارهای مهمی هســتند که 
می تواننــد انقــالب را صادر کنند و ســینما و 
تلویزیون بستر مناســبی برای خلق و پردازش 
موضوعات انقالبی به خاطر تعامل دوســویه با 

مخاطبان است.
در واقع هنــر انقالب هنری اســت که قابلیت 
صــدور دارد،  هنر انقالب به گونه ای اســت که 
توان تاثیرگذاری در دنیا را داشته باشد و ریشه 
فرهنگی اســالمی ایرانی خودش را به نمایش 
بگذارد آن موقــع می توان گفــت هنر انقالب 
توانســته نقش خود را در قاب رسانه به خوبی 

ایفا کند.
 برای تحقق این مهم تسنیم با محمد محبوبی که 
پژوهش فیلم سینمایی ماجرای نیمروز، مستند 
قائم مقام و مســتند زخم تازه همچنین تالیف 
کتاب عملیات مهندسی سازمان مجاهدین خلق 
را در کارنامه خود دارد گفت وگویی را ترتیب داده 

است که در ادامه می آید:
وضعیت سینمای انقالبی نسبت به گذشته 

چطور است؟
 وضعیت ســینمای انقالب نسبت به سال های 
دهه هفتاد بد نیست چون در آن سال ها تعداد 
کمی کارگردان انقالبی داشتیم و بعد از آن هم یا 
چرخش کرده اند و یا از این حیطه خارج شده اند 
در صورتی که نسل جدید کارگردان هایی تربیت 
کرده که برایشــان انقالبی گری مهم باشــد و 
آثاری تولید کرده اند که ماندگار و جذاب است 
همچنین در حوزه مستندسازی آثاری که تولید 
می شود این رشد به چشــم می خورد اما به این 
معنی نیست که جای کار ندارد و از نقطه ای که 

باید به آن برسیم فرسنگ ها فاصله داریم.
گفتید که وضعیت ســینمای انقالب در 
سال های اخیر بهتر شده، چرا در این برهه 

از زمان این اتفاق افتاده است؟
به نظر می رســد که جبهه انقالب این نیاز را در 
تالیف اثر، حوزه مســتند و فیلم  سازی، ساخت 
برنامه های تلویزیونی احســاس کرده است که 
البته باز هم مزایا و معایبی دارد که باید بررسی 

شود.
چه آسیب هایی را متوجه سینمای انقالبی 
می دانید و آیا این آســیب ها به آن ضربه 

زده است؟
وقتی به مبانی توجه  نشــود و فقط ظاهر حفظ 
شود ســینمای انقالب به مراتب بیشتر ضربه 
می بیند تا زمانی که کال حرفی از آن زده نشود 
مثال فرض کنید صورت ها و ظاهر در دفاع مقدس 
حفظ شود ولی محتوا با چیزی که دفاع مقدس 
به عنوان یک دانشگاه انقالبی تدریس می کرد 
متفاوت باشــد این از درون انقالب را بی هویت 
می  کند همچنین نمایشی و دستوری پرداختن به 
سینمای انقالبی به این اتفاق دامن می زند فرض 
کنید نهادی یک فیلم انقالبی سفارش دهد و به 
صورت دستوری بخواهد که اینطور ساخته شود 

به همین خاطر این فیلم پرداخت قوی ندارد.
به نظر می رسد مردم دوست  دارند فواید 
انقالب را ببینند تا اینکه سریال یا فیلمی 
ساخته شــود که روایت گر ظاهر انقالب 
باشد آیا مردم از اینگونه سریال ها استقبال 

می کنند؟
سینما و تلویزیون نمی تواند بی قضاوت باشد اما 
نیاز به ظرافت هنری برای انتقال مفهومش دارد. 
اینکه پیام یک فیلم خیلی  شفاهی و دستوری در 
دیالوگ های فیلم گنجانده شود تاثیر مستقیمی 
روی مخاطب ندارد و بیشــتر دفع کننده است.  
فیلمی مثل ماجرای نیمروز که ســبک، سیاق 
و مقطع متفاوتی دارد به جــای اینکه یک نفر 
مستقیم در دیالوگ بگوید مسعود رجوی ظالم 
است، ترورها و انفجارها و عملیات های سپاه را 

هنرمندانه به تصویر کشیده است.
تاثیرگذاری مستندها، فیلم  ها و سریال های 
انقالبی تا چه حد به پژوهش پژوهشگران 

آن بستگی دارد؟
اگر بار اصلی جذابیت بصری یک فیلم یا مستند 
انقالبی به عهده کارگردان باشد، تامین محتوای 
غنی آن وظیفه پژوهشگر است. پژوهش یک اثر 
در هنر انقالبی هم باید مستند و مستدل انجام 
شــود و هم آورده معرفتی بــرای مخاطبینش 
داشته باشد. پژوهشگری که محتوای اثر را تولید 
می کند هم متقابال در عرصــه پژوهش تاریخ 
و سیاســت و در عرصه های مختلف دیگر باید 

متعهد به حقیقت باشد.

پژوهشگر فیلم ماجرای نیمروز و مستند قائم مقام: 

جبهه انقالب در حوزه سینما و تلویزیون 
احساس نیاز کرده است

مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان با توجه به اینکه قرار بود ســال  گذشته 
بازسازی کاخ جهان نمای اصفهان آغاز شــود، اظهار داشت: در سال های 
گذشته و در پی عبور مترو از خیابان چهارباغ عباسی اصفهان، پایه های کاخ 

جهان نما متعلق به دوره صفوی کشف شد.
فریدون الهیاری با بیــان اینکه صحبت های مختلفــی درباره چگونگی 
نگهداری و یا بازسازی این کاخ وجود داشت، ابراز داشت: در نهایت با توجه به 
اینکه طرح این کاخ مطابق نقشه ها و تصاویر قدیمی آماده شده بود تصمیم 
به بازسازی این کاخ گرفته شد که این امر در شورای فنی میراث فرهنگی نیز 
مورد تایید قرار گرفت.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

اســتان اصفهان با بیان اینکه با توجه به توافق های به عمل آمده بازسازی 
این کاخ تا مرحله سفت کاری توسط شــهرداری و در بخش نازک کاری 
با میراث فرهنگی انجام می شود، ابراز داشت: تا زمان آغاز بازسازی سایت 
موزه کاخ »جهان نما« به شــکل موقتی در میدان امام حسین )ع( ابتدای 
خیابان چهارباغ عباسی ساخته شده است تا اطالعاتی درباره کاخ در اختیار 
جهانگردان قرار گیرد. وی ابراز داشــت: پس از تصمیم در ارتباط با شیوه 
بازسازی جهان نما این سایت موزه برچیده شده و طرح موردنظر اجرایی و 
کاخ جهان نما به شکل کامل بازسازی می شود.الهیاری با بیان اینکه زمان 
بازسازی این کاخ سال گذشته عنوان شده بود اما هنوز زیرساخت های الزم 

برای بازسازی این کاخ فراهم نشده اســت، تاکید کرد: این کاخ در ابتدای 
خیابان چهارباغ عباسی از ســمت دروازه دولت واقع شده است و با توجه 
به ارتفاع این کاخ و وجود رفت و آمد در خیابان باید با مساعدت شهرداری 
امکانات و زیرساخت های الزم برای بازساری کاخ در این ارتفاع فراهم شود 
و بر این اساس ممکن است آغاز بازسازی »جهان نما« چندین سال به طول 
بینجامد. وی اضافه کرد: با توجه به اینکه یک فضای معماری کامل باید در 
این محدوده ایجاد شود، نهادهایی مانند شهرداری و استانداری نیز باید به 

جمع بندی های الزم برسند.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان تاکید 
کرد: بر این اساس تبادل نظر و جلسات کارشناسی الزم در این ارتباط میان 
نهادهای مرتبط برگزار خواهد شــد تا به بهترین نتیجه و طرح برای این 

بازسازی دست پیدا کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان:
بازسازی کاخ جهان نما نیازمند زیرساخت های الزم است
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درختان نبض دارند و شب ها حرکت می کنند!

تازهپیشنهاد سردبیر:

 ابداع کاغذی که نوشته
 را دیجیتالی می کند

محققان دانشــگاه »کارنگی ملــون« کاغذی 
ابداع کرده اند که به لمس حســاس است و آن 
چیزی که روی آن نوشته می شــود را به شکل 
دیجیتالی نیز ارائه می دهد.محققان دانشــگاه 
»کارنگی ملون« )Carnegie Mellon( یک 
نوع کاغذ را توسعه داده اند که می تواند لمس را 
احساس کند و در مقایســه با روش های دیگر، 
می تواند یــک روش ارزان قیمت بــرای تبدیل 
نوشته به نســخه دیجیتال به صورت همزمان 
 ACM باشــد.محققان این کار را در کنفرانس
CHI در زمینه عوامل انســانی در سیستم های 
کامپیوتری ارائه می کنند.این کاغذ به شکل کاغذ 
 معمولی است، اما مواد رسانا در پشت آن تعبیه

 شده است.
محققــان در حالــی که بــه دنبــال بهترین 
مواد رســانا برای اضافه کردن بــه کاغذ بودند، 
می خواستند مواد به کار رفته، ارزان ترین حالت 
ممکن هم باشــد و اطمینان حاصــل کنند که 
 به راحتی بتوان این محصول را بــه تولید انبوه 

رساند.
بســیاری از مواد با توجه به گران قیمت بودن، 
عدم مقیاس پذیــری و تعامل ضعیــف با کاغذ 
حذف شــدند، اما محققان دو مورد مناســب را 
انتخاب کردند؛ یک ورق پالستیکی حاوی کربن 
که می تواند به کاغذ بچســبد و یک رنگ حاوی 
کربن که می تواند روی ســطح کاغذ اســپری 
شــود.هنگامی که یک صفحه حســگر به ورق 
کاغذ با یکی از پوشــش های رسانا متصل شده 
باشد، امکان حس کردن هر لمسی نظیر لمس 
 انگشت، یک خودکار یا قلم الکترونیکی را فراهم 

می کند.

 تعیین جنسیت نویسنده
 با استفاده از متن

محققــان دانشــگاه ملی تحقیقات هســته ای 
 )MEPI موسســه فیزیک مهندسی مســکو(
یک الگوریتــم یادگیــری را برای تشــخیص 
جنسیت یک نویســنده با اســتفاده از متن در 
کامپیوتــر با دقــت 80 درصدی ارائــه کردند.
براساس گزارش »اســپوتنیک«، این پیشرفت 
 جدیــد در زمینه زبان شناســی محاســباتی

 تحقیقی است.
بسیاری از مطالعات علمی نشــان می دهد که 
سبک نوشــتن می تواند مشــخصات خاصی از 
جنســیت، ویژگی های شخصیت فیزیولوژیکی 
و سطح تحصیالت نویسنده را ارائه دهد.الگوهای 
گفتاری یک ابزار ارزشــمند روان شناسی است 
که اغلب توســط متخصصان منابع انســانی و 
سرویس های امنیتی استفاده می شود.الکساندر 
زبویف، اســتادیار این دانشــگاه گفــت: ما در 
شناسایی جنسیت نویســنده براساس متن به 
نتایج خوبی دســت پیدا کردیــم. گام بعدی ما 
تالش برای تشخیص جنسیت نویسنده ای است 
که قصد دارد هویت خود را عمــدا پنهان کند.
همچنین در حال حاضر گروهی از محققان در 
 تالش برای شناسایی سن نویسنده از طریق متن 

هستند.

 ساخت پالستیک های
 نیمه هادی با روشی آسان

 محققان کانادایی در جریان تحقیقی روشی ابداع 
کرده اند که به زودی ساخت پالستیک های نیمه 
هادی پایدار ، ارزان قیمــت و قابل انعطاف را به 

واقعیت تبدیل می کند.
محققان دانشگاه واترلو در کانادا در این تحقیق 
با اســتفاده از یک واکنش ســاده آب زدایی که 
تنها محصول جانبی آن آب اســت، روشی برای 
ساخت پلیمرهای کانجوگیت )پالستیک هایی 
که همانند فلزات الکتریسته را هدایت می کنند( 

ابداع کرده اند.
به گفتــه محققان؛ طبیعــت از ایــن واکنش 
میلیاردهــا ســال و صنعت بیش از صد ســال 
استفاده کرده اســت. این واکنش یکی از ارزان 
قیمت ترین و مناســب ترین واکنــش ها برای 
 محیط زیســت در زمینــه تولید پالســتیک

 است.
اکنون محققان دانشــگاه واترلو با موفقیت این 
واکنش را برای تولید پلی آرن ها به کار برده اند؛ 
پلی آرن ها طبقــه ای از پلیمرهای کانجوگیت 
هســتند که به بیشــترین میزان مورد مطالعه 
قرار گرفته اســت و از آن برای ساخت ابزارهای 
 الکترونیکــی ســبک وزن و ارزان قیمت مانند 
سلول های خورشیدی، نمایشگرهای ال.ایی.دی 
و حسگرهای شیمیایی و بیوشیمیایی استفاده 

شده است. 
آب زدایی نیز یک روش معمول برای ســاخت 
پلیمرهاست؛ پلیمرها زنجیره ای از مولکول ها یا 
مونومرهای تکرار شونده هستند که همانند یک 

قطار به هم پیوسته اند. 

نجوم

 مطالعه دی ان ای 
خواهران و برادران خورشید

پژوهشگران ستاره شناس طی مطالعاتی که از سال 
۲0۱۳ در اســترالیا آغازشده و با عنوان بررسی های 
 باستان شناســی کهکشانی شــهرت دارد، ساختار 
دی ان ای بیش از ســیصد و چهل هزار ستاره را که 
توسط تلســکوپ گایا رصد شــده اند، موردبررسی 
قراردادند.خورشــید نیز مانند تمام ســتاره ها در 
محیطــی ایزوله و مجزا از دیگر ســتارگان شــکل 
نگرفته اســت؛ اما به عنوان بخشــی از یک خوشه 
کهکشــانی، با هزاران ســتاره دیگر مرتبط بوده و 
 همگی جزئــی از یک واحــد بزرگ تر محســوب

 می شوند.
به تازگی تیمی از پژوهشــگران و ستاره شناســان 
بین المللی به سرپرستی یک دانشمند استرالیایی و 
با همکاری و مشارکت محققان اروپایی اعالم کردند 
که یک گام به کشف دیگر ســتارگانی که با عنوان 
خواهران و برادران خورشــید شهرت دارند، نزدیک 
شده اند.این عملیات پژوهشــی در سال ۲0۱۳ و به 
همت دانشگاه ســیدنی آغاز به کارکرده و با عنوان 
 Galactic( بررسی های باستان شناسی کهکشانی
 Archaeology survey( در حــال اجــر

ا بوده اســت. در این پــروژه تحقیقاتی کــه بانام 
GALAH( شــهرت دارد، تــالش  مخفــف )
می شــود تا نقشــه بیــش از یک میلیون ســتاره 
به صورت دقیق ترسیم شــده و نحوه شــکل گیری، 
 توســعه و قواعــد کهکشــان ها موردمطالعــه

 قرارگرفته است.
ســارا مارتل )Sarah Martell( سرپرست گروه 
تحقیقات و بررسی های باستان شناسی کهکشانی 
در این رابطه اعالم کرد: تمامی ســتارگان موجود 
در یک خوشه کهکشانی دارای ترکیبات شیمیایی 
مشترک و مشابهی هســتند که با عنوان دی آن ای 
شناخته می شوند. این خوشه ها پس از شکل گیری 
به سرعت توسط کهکشــان راه شیری جدا و اکنون 
در سراسر آسمان پراکنده شــده اند. گروه پژوهشی 
GALAH باهــدف تطبیق دی آن ای ســتارگان 
مختلف باهدف یافتــن بــرادران و خواهران آن ها 
ازنظر نوع ترکیبات هستند. پرفسور توماس زویتر 
در این رابطه اظهار داشت که نتایج پژوهش های 
باستان شناسی کهکشــانی هنگام تفسیر نتایج  
اطالعات به دست آمده از تلسکوپ گایا بسیار مهم 

خواهد بود. 

بیگانگان روی زمین آمده اند و صلح و آرامش را از دنیا برده اند. آیا شما می توانید زمین را از این بالی تاریخی نجات دهید؟ نبردهایی حماسی 
و دیوانه وار را در دنیای هیجان انگیز و تخیلی Alien Creeps با جلوه هایی از بازی های دفاع از برج ها تجربه کنید.

ویژگی های بازی :  دفاع از سرزمین خود با انواع برج های دفاعی مختلف؛ سه حالت مختلف بازی با امکان انتخاب توسط بازیکن؛ انواع سواره 
و پیاده نظام ها برای دفاع از سرزمین؛انواع برج های مختلف برای آنالک سازی و دفاع؛انواع دشمنان مختلف برای از بین بردن و نابود کردن؛

نسخه اندروید مورد نیاز: 4 به باال ،حجم برنامه:96/4  مگابایت،رتبه در پایگاه اینترنتی گوگل پلی: 4/4 از 5،تعداد دانلود رسمی: نزدیک به 
50 میلیون

 سرباز کوچولو 
به جنگ بیگانگان 

می رود

فی
عر
م

  در حالی که هنــوز به صورت رســمی از ال جی 
 جی 7 تین کیو رونمایی نشــده است، این کمپانی 
کره ای یکی از ویژگی های اصلی این دستگاه را اعالم 
کرده است. پرچمدار آینده این برند به نمایشگر با 
روشنایی بسیار باال مجهز می شود. روشنایی پنل 
مورد اســتفاده در ال جی جی 7 تین کیو به ۱000 
نیت می رسد که برای یک گوشی هوشمند تحسین 
برانگیز است.روشنایی باالی نمایشگر به معنای آن 
است که کاربر می تواند بدون هیچ گونه مشکلی در 
محیط های پرنور از گوشی هوشمند خود استفاده 
کند. عالوه بر افزایش میزان روشنایی، این کمپانی 
اعالم کرده که مصرف انرژی این پنل نسبت به ال 

جی G6 نزدیک به ۳0 درصد کاهش داشته است.
بر اســاس تصویری که این کمپانی منتشــر کرده 
گوشی ال جی جی 7 تین کیو از برش نمایشگر بهره 
می برد. گزارش ها و شایعات گذشته به حضور برش 
صفحه نمایش در این دستگاه اشاره کرده بودند. بنابر 
اسکرین شات دوم کاربر می تواند بریدگی نمایشگر 

این دستگاه را پنهان کند.
 ال جی در این دستگاه از پنل IPS LCD با روشنایی 

بسیار باال )Super Bright( استفاده خواهد کرد. 
نمایشگر ال جی جی 7 تین کیو ابعادی برابر با6/۱ 
اینچ داشته و رزولوشن آن ۱440 × ۳۱۲0 پیکسل 
است. نسبت تصویر این نمایشــگر ۱9.5:9 اعالم 
شده است. نمایشگر ال جی جی 7 تین کیو فضای 
 رنگ DCI-P۳ را به صورت ۱00 درصد پوشــش 
 می دهد. این ویژگی باعث می شــود که نمایشگر

  جی ThinQ 7 روشــنایی باالیی داشــته باشد و 
رنگ ها را زیباتر نشان دهد.

ال جی جی 7 تین کیو، به نمایشگر 6/1 اینچی مجهز می شود
استیو جابز عالقه ای به استفاده از قلم برای گوشی های 
هوشمند و تبلت ها نداشــت به همین دلیل تا زمان 
مدیریت وی شــرکت اپل از قلم مخصوصی رونمایی 
نکرد. اپل پس از تغییر مدیریت تصمیم گرفت از قلم 
خود برای آیپد پرو رونمایی کند. با این وجود به تازگی 
یک تحلیلگر ادعا کرده که این شرکت در حال توسعه 

یک قلم برای آیفون 6/5 اینچی خود است.
این تحلیلگر در یادداشتی عنوان کرده که اپل امسال 
از سه عضو جدید آیفون رونمایی می کند. یکی از این 
محصوالت دارای کدنام »Jaguar« است و از نمایشگر 
 OLED بهره می برد. نسخه 5/8  اینچی با پنل LCD
با کدنام »Porsche« و آیفون 6/5 اینچی اپل مجهز 
به پنل OLED با کدنام »Rolls-Royce« در حال 

توسعه قرار دارد.
بر اساس اعالم این تحلیلگر، آیفون 6/5 اینچی اپل از 
قلم iPen پشتیبانی می کند. در حال حاضر مشخص 
نشده که iPen به معنای پشتیبانی این دستگاه از قلم 
اپل است و یا این شرکت کوپرتینویی قصد دارد از یک 

قلم جدید برای آیفون های تولیدی خود پرده بردارد.
در گذشته شــاهد انتشار شــایعات زیادی مبنی بر 

پشــتیبانی آیفون از قلم اپل بوده ایم با این حال تا به 
امروز آیفونی مجهز به این ویژگی معرفی نشده است. 
در حالی که بسیاری از شرکت ها اعتقادی به استفاده از 
قلم در دستگاه های تولیدی خود نداشتند، سامسونگ 
با معرفی محصوالت سری نوت و قلم S Pen تغییراتی 

را در بازار ایجاد کرد.
یکی از دالیل اصلی محبوبیت محصوالت سری نوت، 
قلم S Pen استفاده شده در این گوشی های هوشمند 
است. سامسونگ با معرفی هر نسل از محصوالت سری 
نوت کارایی قلم S Pen را افزایش می دهد؛ بنابراین 
طبیعی به نظر می رســد که اپل نیز برای آیفون های 

تولیدی خود قلم در نظر بگیرد.

آیفون 6/5 اینچی اپل از قلم iPen پشتیبانی می کند

تکنولوژی

نرم افزار جایگزین پاورپوینت از شــرکت 
Google Slides   -گوگل

Google Slides یکــی از نرم افزار های شــرکت 
گوگل است که به وســیله آن می توانید فایل هایی 
همانند فایل های پاورپوینت ایجاد کنید. با استفاده 
از این نرم افزار می توانید در گوشــی خود فایل های 
اســالید ایجاد کنید و از آن جایی که این نرم افزار با 
حساب کاربری گوگل شــما همگام سازی می شود، 
می توانید آن را در اکانت گوگل خود ذخیره کرده و 
از طریق کامپیوتر به آن دسترسی داشته باشید و آن 

را ویرایش کنید.
بهترین برنامه گرفتن عکس های ســیاه و 

Hypocam - سفید

نرم افزار Hypocam یکــی از بهترین برنامه ها در 
زمینه ثبت عکس های سیاه و سفید است. با استفاده 
از فیلتر ها و افکت های متنوع این نرم افزار می توانید 
عکس های زیبا همراه با مفاهیم عمیق ثبت کنید. نرم 
افزار Hypocam در گوگل پلی توانسته است نمره 

عالی 4/۳ از 5 را کسب کند.
Infinite Painter FULL  -نرم افزار نقاشی

شاید تا به حال پیش آمده که بخواهید نقاشی کنید 
و هنر خود را  در این زمینه به تصویر بکشید. نرم افزار 
Infinite Painter FULL یک نرم افزار همه چیز 
تمام در زمینه نقاشی است. این نرم افزار روی سیستم 
عامل های اندروید و آی اواس قابل اجراست. ویژگی 
های بسیار خوب و کاربردی این نرم افزار آن را از سایر 

نرم افزارهای مشابه متمایز کرده است.

برنامــه مایکروســافت پاورپوینــت-   
Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint برنامــه اصلــی 
شــرکت مایکروســافت پاورپوینت برای گوشــی 
ها و تبلــت هــای اندرویــد و آی او اس اســت. با 
اســتفاده از این نرم افزار می توانیــد پاورپوینت را 
بهتــر از همیشــه روی تبلت خود مشــاهده کنید. 
 هنگامی که شــما ارائــه هــا را ویرایش یــا ایجاد
 می کنید، می توانید از چگونگی نمایش آنها در سراسر 

کامپیوتر، مک، تبلت و گوشی موبایل مطمئن شوید.
 Photo &   - برنامه کاهش حجم عکــس

Picture Resizer Premium

نرم افــزار Photo & Picture Resizer ابزاری 
حرفه ای برای تغییر ســایز و کاهــش حجم تصاویر 
در گوشــی هــای هوشــمند اســت. از آنجایی که 
 حجم تصاویری که به واســطه برخی از گوشی ها و 
دوربیــن هــای حرفــه ای گرفتــه مــی شــود، 
 بســیار زیاد اســت، بــا اســتفاده از این نــرم افزار 

مــی توانید انــدازه تصاویــر دلخواه خــود را تغییر 
 و حجــم آنهــا را بدون کاهــش کیفیــت ، کاهش

 دهید.
 Photo برنامه ویرایــش و ترکیب تصاویر

 -Grid – Collage Maker Premium

Photo Grid یک نــرم افزار عالــی و پرطرفدار با 
نزدیک به 500 میلیون کاربر از سراســر دنیاســت 
که در زمینه ســاخت و ایجاد عکس های کالژ، لقب 
بهترین برنامه عکاســی را از آن خود کرده اســت. 
با اســتفاده از این نرم افــزار می توانیــد زیباترین، 
حرفه ای تریــن و جذاب ترین عکس هــای کالژ را 
 Photo Grid بسازید. با اســتفاده از اپلیکیشــن
Collage Maker شما قادر خواهید بود در سریع 
ترین زمان ممکــن، عکس های موجــود در گالری 
موبایل خود را بــه یکدیگر بچســبانید، افکت هایی 
خیره کننــده و یــا قاب های بســیار زیبــا را به آن 
 بیفزاییــد و یک عکس شــبکه ای خــارق العاده را

 بسازید.
 Photo     -برنامه ویرایش حرفه ای عکس ها
 Lab PRO Picture Editor: effects, blur &

 art

 Photo Lab PRO Photo Editor نــرم افــزار
با دارا بودن امکانــات و افکت های بســیار، به یکی 
از بهتریــن و پرطرفدارتریــن برنامه هــای ویرایش 
عکس تبدیل شده اســت. این نرم افزار با ارائه صدها 

افکت و فریم به شــما  امکان مــی دهد عکس های 
 خالقانه ای ایجــاد  و تصاویر را بــه کاریکاتور تبدیل 

کنید.
برنامه عکاســی با فیلترهای مختلف  -   

Retrica

نرم افــزار Retrica یک برنامه عالــی برای گرفتن 
تصاویر سلفی است. به وســیله این برنامه با داشتن 
80 فیلتر و افکــت های مختلف مــی توانید عکس 
هایی با ســبک vintage و با وضوح بــاال بگیرید. 
Retrica بیش از دیگر برنامه های عکاســی به شما 
 افکت و امکانات ارائه می دهد. با این نرم افزار می توانید 
عکس های کالژ بگیرید و با اعمال افکت هایی که در 
این برنامه گنجانده شده است می توانید جلوه های 

خیره کننده ای به تصاویر ببخشید.
 Screenshot  -  اسکرین شات حرفه ای

Capture

گرفتن اسکرین شــات از صفحه گوشی قابلیتی است 
 که تقریبا همه گوشــی هــای هوشــمند از آن بهره 
می برند؛ اما برای این کار حتما باید دکمه های خاصی را 
به صورت همزمان فشار دهید تا دستگاه اسکرین شات 
بگیرد. شاید در برخی از نرم افزارها و در برخی از مواقع 
چنین کاری برای شــما مقدور نباشد. با استفاده از نرم 
افــزار Screenshot Capture مــی توانید میانبر 
دلخواه و خاصی مانند تکان دادن گوشی، برای گرفتن 
اسکرین شات انتخاب کنید. از دیگر ویژگی های این نرم 
افزار می توان به ویرایش تصاویر اشاره کرد. با این نرم افزار 

می توانید اسکرین شات های خود را نیز ویرایش کنید.
بهترین برنامه دوربین و گرفتن عکس سلفی  

Z Camera VIP   -

 امــروزه عکاســی و ثبت تصاویــر بــرای کاربران 
گوشــی هــای هوشــمند بســیار مهــم اســت. 
 آنهــا ســاعت هــا وقــت خــود را بــه گرفتــن
 عکس های ســلفی از خودشــان می کننــد. نرم 
افزار Z Camera VIP ، نرم افزاری اســت که در 
گرفتن تصاویر ســلفی به شــما کمک می کند و با 
 ارائه ایفکت های مناســب ، تصاویر ســلفی شما را 

جذاب تر می کند.
برنامه ویرایش عکس های اینســتاگرام  -   

  InstaSize Premium - Photo Editor

نــرم افــزار InstaSize Photo Editor یــک 
ابزار عالــی در زمینه  تغییر انــدازه تصاویر برای به 
اشــتراک گذاری در اینستاگرام اســت. در بعضی 
مواقع تصاویری کــه می خواهید در اینســتاگرام 
به اشــتراک بگذارید بزرگ تر از حد ممکن اســت 
و نمی توانیــد آن را با انــدازه اصلی به اشــتراک 
بگذاریــد. بــا اســتفاده از این نــرم افــزار عالوه 
 بر تغییر ســایز عکــس مــی توانیــد از مجموعه
فیلتر ها اســتفاده و تصاویر خود را ویرایش کنید و 
 در اینســتاگرام به اشــتراک بگذارید. یکی دیگر از 
ویژگی ها این نرم افزار قــرار دادن متن روی عکس 
است.  این نرم افزار در گوگل پلی نمره عالی 4/۳ از 5 

را دریافت کرده است.

با این نرم افزار ها به راحتی تصویرتان را ویرایش کنید
امروزه نیاز مردم به گوشی های هوشمند امری اجتناب ناپذیر است و با پیشرفت فناوری، شاید بسیاری از مردم نتوانند حتی یک روز را بدون گوشی هوشمند خود بگذرانند.یکی از فناوری های پرطرفدار گوشی های هوشمند، قابلیت ثبت تصاویر است و در 

همین رابطه نرم افزارها و برنامه های گوناگونی برای ویرایش و افکت گذاری روی تصاویر توسط شرکت های مختلف عرضه شده است.در ادامه مهم ترین و کاربردی ترین نرم افزارهای ویرایش تصاویر در گوشی های هوشمند را  معرفی خواهیم کرد.

درختان همیشــه ریشــه در خاک دارند و تمام عمر خود هیچ حرکتی 
نمی کنند؛ اما تحقیقی جدید عکس این موضوع را نشــان می دهد.  به 
عبارت دیگر شاخه های درختان در شب ها در ارتفاعی پایین تر قرار می 
گیرد. همچنین درختان شــب ها طی چرخه خواب خود نبض دارند.در 
این تحقیق دانشمندان دانمارک و بلغارستان حرکات ۲۱ گونه درخت 
را به هنگام شب و با اســتفاده از یک روش تحقیق سه بعدی با دقت باال 
به نــام terrestrial laser scanning بررســی کردند.این تحقیق 
نشــان داد برخی از درختان چرخه خواب دارنــد. در چنین چرخه ای، 
شــب شــاخه های درختان فرو می افتد و در ارتفاعی کمتر از روز قرار 

می گیرد. از ســوی دیگر بدنه درختان نبض دارد که حدود یک دقیقه 
 طول می کشــد. این نبض در حقیقت فرآیند پمپاژ آب به داخل درخت 

است.
البته مدت هاســت که دانشــمندان می دانند درختــان چرخه خواب 
دارند و شــب ها برگ ها و شــاخه های خــود را تکان مــی دهند؛ اما 
حاال آنها متوجه شــدند درختان در شــب شــاخه های خود را پایین 
تر نیز می آورنــد به طوری که گاهی اوقات ارتفاع شــاخه ها در شــب 
۱0 ســانتی متر کمتر از روز اســت.از آنجا که این روند به تدریج اتفاق 
می افتد به ســختی می توان با چشــم غیر مســلح آن را دیــد. اکنون 

 محققان متوجه شــدند برخی از گونه های درختــان حرکاتی متناوب
 دارند.

  آنــدراس زلینســکی از دانشــگاه آرهــاس در ایــن بــاره
 می گوید: ما قبال حرکت متناوب درختان به اندازه یک ســانتیمتر را در 
چرخه ۲تا 6 ســاعت ردیابی کردیم. این حرکات به تغییر فشــار آب در 
گیاهان مربوط است و به طور موثر نشان می دهد درخت آب را به درون 
خود می کشــد.به گفته محققین تمام درختان مورد بررســی حرکات 
متناوب به مدت یک دقیقه را داشــتند؛ اما چرخه خواب فقط در 7 نوع 
درخت مشاهده شد.جالب آنکه بازه خواب درختان همیشه ۱۲ ساعت 
نبود.همچنین به گفته دانشمندان بیماری ها و عوامل دیگر نیز به حرکت 
درختان منجر می شود. بیشترین میزان حرکت به درخت مگنولیا تعلق 

دارد که در شب، طی سه چرخه شب حرکت می کند.

بر اساس یک تحقیق جدید؛

درختان نبض دارند و شب ها حرکت می کنند!
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 مفاد آرا
2/205 شماره: 139760302016000050-1397/02/04 هیات موضوع قانون تعیین 

تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139760302016000006 مورخ 97/01/07 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابراهیم سلطانی فرزند 
حسین به شماره شناسنامه 81 به شماره ملی 5499339058  صادره از حوزه یک تیران 
در ششدانگ یکدرب باغ به مساحت 12148/13 مترمربع مجزی شده از پالک 45 اصلی 
واقع در روستای قلعه ناظر بخش دوازده ثبت اصفهان خریداری از مالک رسمی آقای علی 
صالحی قلعه ناظری محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 97/2/8 

تاریخ انتشار نوبت دوم:97/2/23 
م الف: 48  سید محمد حسن مصطوفی فروشانی رئیس ثبت اسناد و امالک تیران

مفاد آرا
2/207 شــماره صادره: 1397/31/486033 تاریخ ثبت صادره: 1397/2/4 آگهی مفاد 
آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مستقر 

در ثبت دهاقان
مفاد آراء هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان که در اجرای ماده 1 
قانون و ماده 8 آیین نامه صادر گردیده است و در اجرای ماده 3 قانون در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که 
به آراءء مذکور اعتراض داشته باشند در شــهر از تاریخ انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق آگهی در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید 
اخذ نماید و معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت 
به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به ثبت 
محل ارائه نمایند. بدیهی است در اینصورت اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعی دادگاه 
خواهد بود در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نشود یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت خواهد نمود. 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1- رای شماره 139760302019000024 - 1397/1/28- آقای ابراهیم خدادادپور فرزند 
محمدرضا ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی پالک شماره 34 فرعی از 122 اصلی واقع 
در اراضی خیرآباد دهاقان به مســاحت 1991 مترمربع انتقال عادی مع الواسطه از طرف 

اسمعیل خدادادپور دهاقانی )مالک رسمی( 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1397/2/8

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1397/2/23 
م الف: 97/31 زهرا یعقوبی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دهاقان

تحدید حدود اختصاصی
2/221 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب ساختمان پالک 3324 فرعی از 11548 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبــت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام زهرا کورنگ بهشــتی فرزند 
احمد  در جریان ثبت است و رای شماره 139660302027000127 مورخ 1396/9/16 از 
طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اینک بنا به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/3/9 روز چهار شــنبه ساعت 9 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می 
گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک 
مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته 
خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی 
طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیــر این صورت متقاضی ثبت و یا 
نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با 
رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:2672 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 

شرق اصفهان)265 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/222 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه تحت پالک 4 فرعی از 9533 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام مهدی ثمری خوراسگانی فرزند رجبعلی 
به ش.ش 15764 و صفورا امینی فرزند علی به ش.ش 228  در جریان ثبت است و رای 
شماره 139660302027011011 مورخ 1396/01/11 و 139660302027011010 
مورخ 1396/10/11 از طرف هیات حل اختالف موضــوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 
اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه 
پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دســتور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف 
و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملــک مرقوم در تاریخ 1397/3/8 روز 
سه شنبه ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به 
کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند 
اعتراضیــات مجاورین و صاحبان امالک مطابــق ماده 20 قانون ثبــت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شــد و طبق مــاده 86 آئین نامه 
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه 
ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس 
 اداره ثبت بدون توجه به اعتــراض عملیات ثبتی را با رعایت مقــررات ادامه خواهد داد.  
 م الف:2671 شبان رئیس ثبت اســناد و امالک منطقه شــرق اصفهان)280 کلمه، 

3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/219 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 13 فرعی از 7929 اصلی واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام محمود زارعی خیادانی فرزند عبدالعلی  
در جریان ثبت است و رای شماره 139660302027005373 مورخ 1396/10/2 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اینک بنا به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/3/8 روز سه شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:2674 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)266 کلمه، 3 کادر(
فقدان سند مالکیت

2/201 شماره: 970720671650829 - 97/2/5 آقای حسین داوری دولت آبادی فرزند 
حفیظ اله به استناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده 
مدعی است که سند مالکیت شش دانگ اعیانی یک واحد مســکونی واقع در طبقه اول 
پالک شــماره 9286 فرعی احداثی بر روی عرصه اولیه 8126 فرعی از )75( اصلی واقع 
در خمینی شهر بخش 14 ثبت اصفهان که در صفحه 313 دفتر 342 امالک ذیل شماره 
75788 بنام ایشان ثبت و سند صادر و تســلیم گردیده و به کسی واگذار نگردیده و اظهار 
داشته که سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود شده است و معامله دیگری نیز انجام 
نگردیده است. چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره 

یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هرکس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده است( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت مجلس 
و اصل ســند مالکیت به ارائه کننده سند مســترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به 
متقاضی تسلیم خواهد شــد. م الف: 379 اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر )231 

کلمه، 3 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/202 شماره نامه: 9710113633600086 شــماره پرونده: 9609983633601163 
شماره بایگانی شعبه: 961175 از دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان خمینی شهر 
در پرونده مطروحه کالسه 961175 به آقای حســام الدین خالقیان فرزند محمد خوانده 
پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده اســت و خواهان آن آقای علی اله خدا 
فروشانی فرزند عبدالرضا به خواســته مطالبه وجه چک و در جریان رسیدگی و قرامعایه 
محل  می باشــد اخطار می نماید که برای روز چهارشنبه مورخ 97/03/30 ساعت 9/30 
صبح در دادگاه شعبه پنجم محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات 
ردی دارید به صورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوط اعالم و ارســال دارید واال 
تصمیم مقتضی اتخــاذ و دادگاه غیبا رای صادر خواهد نمود جهت دریافت نســخه ثانی 
و برگ دادخواســت و ضمائم آن به دفتــر دادگاه مربوط مراجعه نمایــد. این آگهی وفق 
ماده 73 قانون آیین دادرســی دادگاه هــای عمومی و انقالب در امــور مدنی یک نوبت 
در یکی از رونامه های کثیراالنتشــار درج می شود.م الف: 367 شــعبه پنجم دادگاه 
 عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر )مجتمع شــماره یک( )176 کلمه، 

2 کادر(
ابالغ وقت رسیدگی

2/203 مرجع رسیدگی: شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی خمینی 
شهر بلوار پاسداران روبروی کوی مهستان  مجتمع شوراهای حل اختالف اصفهان، کالسه 
پرونده 109/97 حل 8 ، وقت رسیدگی ساعت 5/05 روز سه شنبه مورخه 1397/4/19، 
مشخصات خواهان: علی کریمی فرزند مرید به نشانی خمینی شهر میدان هفت برادران 
خ هاتف فرعی 5، مشخصات خوانده:جالل شیخکانلوی،  خواسته و بهای آن: درخواست 
انتقال سند قطعی وانت به شــماره انتظامی 725 ن 24 ایران 53 بالغ بر 100/000/000 
ریال، گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواســت 
و وقت رسیدگی به وی از طریق نشــر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق 
ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است لذا در 
اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات یک نوبت آگهی می گردد خوانده می 
تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگی حاضر گردد.م الف: 365 شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان 

خمینی شهر )مجتمع شماره یک( )176 کلمه، 2 کادر(
ابالغ رای

2/204 کالســه پرونده 96/1562 شــماره دادنامه: 63-97/2/3 مرجع رسیدگی: شعبه 
سوم شورای حل اختالف خمینی شهر، خواهان: بهنام حقانی زاده فرزند محمود به نشانی 
خمینی شهر خ امام شــمالی ک ش فضل اله خاقانی پ 5، خوانده: عباس رحمانی فرزند 
بهمن  به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شــرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای 
قاضی شــورا: در خصوص دعوی آقای بهنام حقانی زاده، فرزند محمود  به طرفیت آقای 
عباس رحمانی فرزند بهمن به خواسته مطالبه مبلغ 112/000/000 ریال وجه یک فقره 
چک به شماره 1630/410391/17 مورخ 94/11/10 عهده بانک ملت به انضمام خسارت 
دادرسی و خســارت تاخیر تادیه نظر به مفاد دادخواست،  مالحظه رونوشت مصدق چک 
و گواهینامه عدم پرداخت آن و با توجه به عدم حضور خوانده در  جلسه مورخ 96/12/19  
و عدم ارائه الیحه دفاعیه از جانب وی و با عنایت به نظریه مشــورتی اعضا شورا  و احراز 
اشتغال ذمه خوانده و اســتصحاب دین و با توجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری، 
مستندا به مواد  9 و 18 و 19 و 25 و 27 قانون شوراهای حل اختالف مصوب 94/8/10 و 
مواد 310 و 311 و 313 قانون تجارت و تبصره الحاقی مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به ماده 2 قانون صدور چک و مواد 198 و 519 و 522 از قانون آئین دادرسی دادگاه 
های عمومی و انقالب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت دانسته و حکم   به محکومیت 

خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و دوازده میلیون ریال بابت اصل خواســته و پرداخت مبلغ 
2/450/000 ریال بابت خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید 
چک لغایت استهالک کامل دین برمبنای شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی اعالمی از 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شــورا و سپس ظرف 
مهلت 20 روز پس ازانقضا مدت واخواهی قابل تجدید نظــر در محاکم عمومی حقوقی 
خمینی شهر می باشد. م الف:377 شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر )362 

کلمه، 4 کادر(
حصر وراثت

2/206 خانم زهره محمدی جوآبادی دارای شناسنامه شــماره 7  به شرح دادخواست به 
کالسه  80/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسین محمدی جوآبادی به شناســنامه 877 در تاریخ 1396/11/25 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفتــه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- زهره 
محمدی جوآبادی فرزند خلیل، ش.ش 7 )همسر( 2- محسن محمدی جوی آبادی فرزند 
حسین، ش.ش 13509 )فرزند( 3- سعید محمدی فرزند حسین، ش.ش 1693 )فرزند( 
4- زهرا محمدی جوآبادی فرزند حســین، ش.ش 44 )فرزند( 5- بهناز محمدی فرزند 
حسین، ش.ش 20679 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر نخســتین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 
شد. م الف: 382 شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر )مجتمع 

شماره یک( )156 کلمه، 4 کادر(
ابالغ رای

2/62 کالسه پرونده: 961303 شماره دادنامه:9709976805100024-97/1/7 مرجع 
رسیدگی: شعبه 51 شــورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مرتضی علیشاهی به نشانی 
اصفهان دروازه دولت چهارباغ عباســی کوچه کازرونی ســاختمان کازرون، خواندگان: 
1- ابوالفضل حاجی حیدری 2- حسن علی آبادی هر دو به نشــانی مجهول المکان، با 
عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشــورتی اعضا شــورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شــرح آتی مبادرت به صدو رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دعوای آقای 
مرتضی علیشاهی به طرفیت  1- ابوالفضل حاجی حیدری 2- حسن علی آبادی به خواسته 
مطالبه مبلغ 69/000/000 ریال وجه یک  چک به شماره 372955-96/9/15  به عهده 
بانک ملت به انضمام مطلق خســارات قانونی با توجه  به محتویات پرونده و بقای اصول 
مســتندات در ید خواهان و صدور گواهی های عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اشــتغال ذمه خواندگان و اســتحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که 
خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته اند و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نســبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خواندگان ثابت به نظر می رسد که مستندا به 249 و 212 و 
214 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خواندگان  به 
صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 69/000/000  بابت اصل خواسته و 1/902/500 ریال 
بابت هزینه دادرســی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از 
تاریخ سررسید چک موصوف )96/9/15( لغایت تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن  قابل اعتراض در  محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
می باشد. م الف:968 شعبه 51 حقوقی مجتمع شماره سه شورای حل اختالف اصفهان 

) 294 کلمه، 3 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
2/208 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شــماره  10393/3670 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام مهــدی نصر اصفهانی فرزند رمضان 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شماره  
1396603020227010643- 96/10/1 مفــروز گردیده با توجــه به اینکه اصل ملک 
تحدید حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 
1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخ 97/3/1 
ســاعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضــور یابند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و 
به این اداره تسلیم نماید.  م الف:2679 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان )193 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/209 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شــماره  11548/3325 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبــق پرونده ثبتی به نام مصطفــی حاجاتی فرزند محمود در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شــماره  
139660302027010633- 96/9/30 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 
و  بر طبق تقاضــای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 97/3/9 
ســاعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضــور یابند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و 
به این اداره تسلیم نماید.  م الف:2685 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان )191 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/210 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه تحت پالک 3680 فرعی از 10393 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام حمید مظاهری فرزند قربانعلی 
به ش.ش 123 در جریان ثبت است و رای شــماره 139660302027011321 مورخه 
1396/10/20 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 
نســبت به ملک مرقوم صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک 
اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق 
تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/3/2 روز چهارشــنبه 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور یابند اعتراضیات 
مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض 
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این 
صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به 
اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:2684 شبان رئیس 

ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)266 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/211 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه تحت پالک 3319 فرعی از 11548 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نــام عبدالکریم زارعی پور فرزند 
قربانعلی به ش.ش 340  در جریان ثبت است و رای شماره 139660302027010988 
مورخه 1396/10/10 از طرف هیات حــل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 
اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه 
پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دســتور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف 
و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملــک مرقوم در تاریخ 1397/3/2 روز 
چهارشنبه ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطــار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور 
یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون 
ثبت معترض بایــد ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به ایــن اداره با تقدیم 
دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه 
ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه 
مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس 
اداره ثبت بدون توجه به اعتــراض عملیات ثبتی را با رعایت مقــررات ادامه خواهد داد.  
م الف:2683 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)267 کلمه، 3 کادر(

تحدید حدود اختصاصی
2/212 چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه پالک شماره  9499/3 واقع در بخش 5 
ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام سید اکبرسقائی قهوه رخی فرزند سید مصطفی 
در جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شماره  
139660302027007808- 96/7/3 مفروز گردیده با توجه به اینکه اصل ملک تحدید 
حدود قانونی نشده لذا بنا به دستور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب سال 1390 
و  بر طبق تقاضــای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشــنبه مورخ 97/3/2 
ســاعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضــور یابند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و 
به این اداره تسلیم نماید.  م الف:2682 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان )194 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/213 چــون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پــالک شــماره  12487/2 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام علی مالکیــان نعیم فرزند علیقلی در 
جریان ثبت اســت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده طبق رای شــماره  
139660302027012094- 96/11/11 مفــروز گردیده با توجــه به اینکه اصل ملک 
تحدید حدود قانونی نشــده لذا بنا به دســتور تبصره ذیل ماده 13 قانون ت.ت مصوب 
سال 1390 و  بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز چهارشنبه مورخ 
97/3/2 ساعت 9 در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه 
مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات 
مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شــد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به این اداره 
بایستی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و 
به این اداره تسلیم نماید.  م الف:2681 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان )192 کلمه، 2 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/214 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه تحت پالک 384 فرعی از 7949 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام علی زارعی خیادانی فرزند اکبر 
به ش.ش 12916  در جریان ثبت است و رای شماره 139660302027011374 مورخه 
1396/10/21 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 
نســبت به ملک مرقوم صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک 
اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق 
تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/3/2 روز چهارشــنبه 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 

و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محــل حضور یابند اعتراضیات 
مجاورین و صاحبان امــالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس 
تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض 
باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع 
ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این 
صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به 
اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:2680 شبان رئیس 

ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)267 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/215 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبابخانه پالک 39 فرعی از 12197 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام ناصر صبور فرزند مصطفی و محترم 
کاظمی اسفه فرزند خیراله  در جریان ثبت است و آرای شماره 139660302027010103 
و 139660302027010103 مورخ 1396/9/15 از طــرف هیات حل اختالف موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه 
به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده است اینک بنا به دستور تبصره 
13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در 
تاریخ 1397/3/1 روز سه شنبه ساعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا 
به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 
آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره 
با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این 
منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد 
 داد.  م الف:2678 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)272 کلمه، 

3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/216 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب گاراژ پالک 155 فرعی از 39 اصلی واقع 
در بخــش 18 ثبت اصفهان که طبــق رای شــماره 139660302027011447 مورخ 
1396/10/23 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان 
نســبت به ملک مرقوم به نام آقای علی مــراد بهاءلو هوره فرزند رمضانعلی شناســنامه 
25 و کدملی شــماره 4622842297 صادره از ســامان  صادر گردیده و با توجه به اینکه 
تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده اســت اینک بنا به دســتور اخیراز ماده 
15 قانون ثبت  و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی تحدید حــدود ملک مرقوم در تاریخ 
1397/2/31 روز دوشنبه ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب 
این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل 
حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه 
قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم 
دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه 
ثبتی ارائه نماید در غیر این صــورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونــی وی می تواند به 
دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید 
ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد 
 داد.  م الف:2677 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان)267 کلمه، 

3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/217 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک 383 فرعی از 7749 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام ناصر خلفی خیادانی فرزند یداله در 
جریان ثبت است و رای شماره 139660302027004894 مورخ 1396/9/23 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اینک بنا به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/3/6 روز یک شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:2676 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)265 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/218 چون تحدید حدود ششــدانگ یکبــاب مغازه پالک 32 فرعــی از 9514 اصلی 
واقع در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام حسین ابراهیمی محمدآبادی 
فرزند رجبعلی در جریان ثبت اســت و رای شــماره 139660302027002657 مورخ 
1396/9/15 از طرف هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شرق اصفهان نسبت 
به ملک مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق 
قانونی نبوده است اینک بنا به دســتور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای 
نامبرده متقاضی تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/3/7 روز دوشنبه ساعت 9 صبح 
در محل شــروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
اخطار می گردد که در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابنــد اعتراضیات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا 
سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
اقدام و گواهی طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی 
ثبت و یا نماینده قانونی وی مــی تواند به دادگاه مربوطه مراجعــه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم نماید ســپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 
عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:2675 شبان رئیس ثبت اسناد 

و امالک منطقه شرق اصفهان)264 کلمه، 3 کادر(
تحدید حدود اختصاصی

2/220 چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه پالک 14 فرعی از 7929 اصلی واقع 
در بخش 5 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام ناصر زارعی خیادانی فرزند حســین  
در جریان ثبت است و رای شماره 139660302027009832 مورخ 1396/9/9 از طرف 
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه شــرق اصفهان نسبت به ملک مرقوم 
صادر گردیده اســت و با توجه به اینکه تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق قانونی نبوده 
است اینک بنا به دستور تبصره 13 قانون تعیین تکلیف و بر طبق تقاضای نامبرده متقاضی 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1397/3/8 روز سه شنبه ساعت 9 صبح در محل شروع 
و به عمل خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که 
در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضیات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق ماده 86 آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی طرح 
دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر این صورت متقاضی ثبت و یا نماینده 
قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این منطقه تسلیم نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد.  م الف:2673 شبان رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه شرق 

اصفهان)265 کلمه، 3 کادر(

اعالم مفقودی 
برگ سبز خودرو و سلسله اســناد  وانت پیکان مدل 
1384 به رنگ سفید شماره پالک 58-427 د 16 و شماره 
موتور 11284039340 و شماره شاسی 12114399 بنام 
غالمعلی عبدی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. 
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مفاد آراء
2/198 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانــون تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شــهرضا تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
محرز گردیده است لذا مشــخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های زاینده رود و اصفهان امروز چاپ 
اصفهان آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی دارند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی نسبت به بند الف( بمدت 2 ماه و نسبت 
به بند ب( بمدت یکماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا تسلیم و پس از 
اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرضا ارائه نمایند بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.
1. رای شماره 139460302008009067 -  17 / 09 / 94 - مریم فرقاني فرزند علیرضا 
ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 1244 فرعــي از 50 اصلي اله آباد به 

مساحت 42 / 118 مترمربع.
2. رای شماره 139560302008005022 -  27 / 08 / 95 - علیرضافرهمندیان فرزند 
هرمز ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 66 فرعي از 171 اصلي مهدیه به مساحت 
20 / 184 مترمربع درازاء تمامت 92 سهم مشاع از 1000 سهم ششدانگ پالک 66. 171 

انتقال عادي مع الواسطه بالسویه ازطرف فاطمه وعزت کاویاني.
3. رای شماره 139560302008005023 -  27 / 08 / 95 - اکبرفرهمندیان فرزند ازل 
خان ششدانگ یکباب خانه به استثناء بهاء ثمنیه اعیاني مفروزي ازپالک 66 فرعي از 171 
اصلي مهدیه به مساحت 50 / 135 مترمربع درازاء تمامت 5. 135 سهم مشاع به استثناء 
بهاء ثمنیه اعیاني از 1000 ســهم ششــدانگ پالک 66. 171 انتقال عادي مع الواسطه 

بالسویه ازطرف فاطمه وعزت کاویاني.
4. رای شــماره 139560302008005871 -  11 / 10 / 95 - فاطمه صغري ترکي پور 
فرزند محمدعلي ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 37 فرعي از 32 اصلي دست 

قمشه به مساحت 75 / 143 مترمربع.
5. رای شماره 139660302008001547 -  24 / 03 / 96 - رمضان بابادي عکاشه فرزند 
گودرز ششدانگ یکباب کارگاه تیرچه بلوکي مفروزي ازپالک 172 اصلي باقیمانده ) که 

به 231 اصلي تبدیل شده ( کامرانیه به مساحت 1022 مترمربع.
6. رای شماره 139660302008001557 -  25 / 03 / 96 - اله قلي مرادي عمله فرزند 
عطاء ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 172 اصلي که به شماره 231 تبدیل شده 
کامرانیه به مســاحت 201 مترمربع درازاء تمامت 200 سهم مشاع از28. 318701 سهم 

ششدانگ پالک 172 اصلي انتقال عادي ازطرف غالمرضانادري دره شوري.
7. رای شماره 139660302008001579 -  27 / 03 / 96 - امیرگالبي شهرضا فرزند 
مصطفي ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1621 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به 

مساحت 70 / 97 مترمربع.
8. رای شــماره 139660302008003150 -  15 / 06 / 96 - زهراخیر فرزند عبدالعلي 
ششدانگ یکباب خانه به اســتثناء بهاء ثمنیه اعیاني 2 حبه وهشتادونه - سیصدوشصت 
وپنجم حبه آن و به اســتثناء بهاء پانزده - شــصت وچهارم آن از5 حبه وسي وهشت - 
سیصدوشصت وپنجم حبه آن از72 حبه ششــدانگ مفروزي ازپالک 482 فرعي از 21 

اصلي رشکنه به مساحت 70 / 96 مترمربع.
9. رای شــماره 139660302008003198 -  19 / 06 / 96 - مجتبــي جعفرپور فرزند 
علي اکبر ششــدانگ یکباب مغازه مفروزي ازپالک 683 فرعي از 32 اصلي دست قمشه 

به مساحت 60 / 21 مترمربع.
10. رای شــماره 139660302008003300 -  23 / 06 / 96 - مجتبي جعفرپور فرزند 
علي اکبر ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 683 فرعي از 32 اصلي دست قمشه به 

مساحت 70 / 278 مترمربع
11. رای شماره 139660302008003725 -  17 / 07 / 96 - فخرالسادات طبائیان فرزند 

سیدحسین  سه دانگ مشاع ازششدانگ:
الف( قســمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 3526  فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به 
مساحت 15 / 58  مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 3527. 2 جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
ب( قســمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 3527  فرعــی از 2  اصلی فضل آباد  به 
مســاحت 50 / 106  مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 3526. 2 جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
12. رای شــماره 139660302008003726 -  17 / 07 / 96 - محمدحسین اسحاقي 

فرزند رحمت اله  سه دانگ مشاع ازششدانگ:
الف( قســمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 3526  فرعی از 2  اصلی فضل آباد  به 
مساحت 15 / 58  مترمربع که به انضمام قســمتی از پالک 3527. 2 جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
ب( قســمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک 3527  فرعــی از 2  اصلی فضل آباد  به 
مســاحت 50 / 106  مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 3526. 2 جمعا تشکیل یک 

باب خانه را داده است.
13. رای شــماره 139660302008003920 -  26 / 07 / 96 - محســن ترابي فرزند 
عبدالرحیم ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 103 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به 

مساحت 82 / 241 مترمربع.
14. رای شماره 139660302008004666 -  29 / 08 / 96 - حسین حداد فرزند حسن 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ساختمان چهارطبقه مفروزي ازپالک 2245 فرعي از 

1 اصلي ابنیه به مساحت ششدانگ 65 / 69 مترمربع.
15. رای شماره 139660302008004667 -  29 / 08 / 96 - ناهیدطیارئي شهرضائي 
فرزند حسن سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب ســاختمان چهارطبقه مفروزي ازپالک 

2245 فرعي از 1 اصلي ابنیه به مساحت ششدانگ 65 / 69 مترمربع.
16. رای شــماره 139660302008004694 -  30 / 08 / 96 - مهــدي میرعلي ملک 
فرزند عبدالرسول ســه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 
1144 )که به شماره 13349 تبدیل شده ( فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت ششدانگ 

170 مترمربع.
17. رای شماره 139660302008004698 -  30 / 08 / 96 - لیالجریده دار فرزند یداله 
سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 1144 )که به شماره 

13349 تبدیل شده ( فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت ششدانگ 170 مترمربع.
18. رای شماره 139660302008005265 -  30 / 09 / 96 - پرویزحاتمي فرزند عزیز 
ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 3536 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 

137 مترمربع.
19. رای شــماره 139660302008005443 -  07 / 10 / 96 - غالمرضااکبري فرزند 
مســیح اله ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 999 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به 

مساحت 57 / 344 مترمربع.
20. رای شــماره 139660302008005753 -  26 / 10 / 96 - حمیدرضارضائي فرزند 
عباسعلي ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1717 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به 
مساحت 72 / 249 مترمربع درازاء دویست وچهل وهشت - سیزده هزاروچهارصدونهم 
حبه مشاع ازیک حبه از72 حبه ششدانگ پالک 1717 فرعي انتقال عادي بیواسطه ازطرف 

عباسعلي رضائي.
21. رای شماره 139660302008005784 -  28 / 10 / 96 - مرتضي کاظمیني فرزند 
حسینعلي ششدانگ یکباب مغازه مفروزي ازپالک 1007 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به 

مساحت 37 / 48 مترمربع.
22. رای شماره 139660302008005786 -  28 / 10 / 96 - مرتضي کاظمیني فرزند 
حسینعلي ششدانگ یکباب مغازه مفروزي ازپالک 1007 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به 

مساحت 26 مترمربع.
23. رای شــماره 139660302008005797 -  28 / 10 / 96 - محمدحسن براهیمي 
فرزند عبدالستار ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 813 فرعي از 2 اصلي فضل آباد 

به مساحت 55 / 281 مترمربع.
24. رای شماره 139660302008005820 -  30 / 10 / 96 - محمدعلي کاله دوز فرزند 
جمشید ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 520 ) که به شماره 13887 تبدیل شده ( 

فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت 62 / 136 مترمربع.
25. رای شماره 139660302008006048 -  14 / 11 / 96 - میثم جعفرپور فرزند حسن 
3 / 280 سهم مشاع از 30 / 407 سهم ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 169 فرعي 

از 32 اصلي دست قمشه به مساحت ششدانگ 86 / 247 مترمربع.

26. رای شــماره 139660302008006063 -  14 / 11 / 96 - کامران جعفرپور فرزند 
حسن 7 / 162 سهم مشاع از 7 / 289 سهم ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 169 

فرعي از 32 اصلي دست قمشه به مساحت ششدانگ 70 / 289 مترمربع.
27. رای شــماره 139660302008006150 -  21 / 11 / 96 - مرتضي طاوسي فرزند 
عبدالحسین سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1153 فرعي از 2 

اصلي فضل آباد به مساحت ششدانگ 70 / 197 مترمربع.
28. رای شــماره 139660302008006151 -  21 / 11 / 96 - مرضیه پورغالم فرزند 
حبیب اله سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1153 فرعي از 2 اصلي 

فضل آباد به مساحت ششدانگ 70 / 197 مترمربع.
29. رای شــماره 139660302008006160 -  23 / 11 / 96 - یعقوب کریمپور فرزند 
حسین سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 1 فرعي از 23 

اصلي سودآباد به مساحت ششدانگ 85 / 364 مترمربع.
30. رای شماره 139660302008006161 -  23 / 11 / 96 - میمنت آقاخاني فرزند رضا 
سه دانگ مشاع از ششــدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 1 فرعي از 23 اصلي 

سود آباد به مساحت ششدانگ 85 / 364 مترمربع.
31. رای شــماره 139660302008006165 -  23 / 11 / 96 - فاطمه السادات مدني 
فرزند سیدمهدي ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 68 اصلي سید آباد به مساحت 
33 / 171 مترمربع درازاء 173 سهم مشاع از 127500 سهم 84 حبه هفت دانگ پالک 68 

اصلي انتقال عادي مع الواسطه ازطرف کوکب آغا مدني احدي ازورثه سید ولي اله مدني.
32. رای شماره 139660302008006185 -  23 / 11 / 96 - اکبرترابي زیارتگاهي فرزند 
عوضعلي سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 168 فرعي از 

23 اصلي سود آباد به مساحت ششدانگ 169 مترمربع.
33. رای شــماره 139660302008006215 -  24 / 11 / 96 - قربانعلي حبیبي فرزند 
محمدقاسم سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 404 فرعي 

از 100 اصلي فیض آباد به مساحت ششدانگ 60 / 176 مترمربع.
34. رای شــماره 139660302008006230 -  25 / 11 / 96 - ســیده فاطمه حسیني 
فرزند سیداحمد ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1 فرعي از 100 اصلي فیض آباد به 
مساحت 38 / 148 مترمربع درازاء تمامت 148 سهم مشاع از 84000 سهم ششدانگ انتقال 

عادي مع الواسطه ازطرف محمدرضا مدني احدي ازورثه سید حسام مدني.
35. رای شــماره 139660302008006231 -  25 / 11 / 96 - نوراله آقاســي فرزند 
عبدالکریم ســه دانگ ونیم مشاع ازششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1 فرعي از 
100 اصلي فیض آباد به مساحت 48 / 125 مترمربع درازاء تمامت 1272 / 11 سهم مشاع 
از 84000 سهم ششدانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف سیدمسعودرضا مدني احدي 

ازورثه سید حسام مدني.
36. رای شــماره 139660302008006232 -  25 / 11 / 96 - حمیدرضــاگل آقائي 
شاپورآبادي فرزند رضا دو دانگ ونیم مشــاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1 
فرعي از 100 اصلي فیض آباد به مساحت ششدانگ 48 / 125 مترمربع درازاء تمامت 1252 
/ 1 سهم مشاع از 84000 سهم ششدانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف سیدمسعودرضا 

مدني احدي ازورثه سید حسام مدني.
37. رای شماره 139660302008006274 -  28 / 11 / 96 - سیده فاطمه موسوي فرزند 
سیدکرمعلي ششــدانگ یکباب خانه نیمه تمام مفروزي ازپالک 3767 فرعي از 2 اصلي 

فضل آباد به مساحت 15 / 130 مترمربع.
38. رای شماره 139660302008006285 -  28 / 11 / 96 - محمدحسن لطفي فرزند 
غالمحسین ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 562 فرعي از 3 اصلي موغان به 

مساحت 46 / 137 مترمربع.
39. رای شماره 139660302008006302 -  28 / 11 / 96 - احمدرضاسروري فرزند 
بهرام ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالکهاي 8636 و 539 فرعي از 2 اصلي فضل آباد 

به مساحت 37 / 326 مترمربع.
40. رای شماره 139660302008006305 -  28 / 11 / 96 - احمدرضاعسگریان فرزند 
غالمرضا ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 517 فرعي از 2 اصلي فضل آباد 
به مساحت 65 / 101 مترمربع درازاء هفده - هفتادوپنجم سهم مشاع از 5 سهم ششدانگ 

پالک 517. 2 انتقال عادي مع الواسطه ازطرف یداله ترابي زیارتگاهي.
41. رای شــماره 139660302008006319 -  28 / 11 / 96 - ســعیدحفاري فرزند 
محمدعلي سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 842 فرعي از 23 

اصلي سود آباد به مساحت ششدانگ 90 / 130 مترمربع.
42. رای شــماره 139660302008006320 -  28 / 11 / 96 - مجیدحفــاري فرزند 
محمدعلي سه دانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 842 فرعي از 23 

اصلي سود آباد به مساحت ششدانگ 90 / 130 مترمربع.
43. رای شماره 139660302008006321 -  28 / 11 / 96 - جعفرشجاعي امنیه قمشه 
فرزند شکراله سه دانگ ونیم مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 587 فرعي 

از 21 اصلي رشکنه به مساحت ششدانگ 72 / 128 مترمربع.
44. رای شــماره 139660302008006322 -  28 / 11 / 96 - مریــم همائــي فرزند 
محمدمهدي دو دانگ ونیم مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 587 فرعي از 

21 اصلي رشکنه به مساحت ششدانگ 72 / 128 مترمربع.
45. رای شــماره 139660302008006332 -  29 / 11 / 96 - روزبــه جمالي فرزند 
غالمرضا ششدانگ سه باب مغازه باطبقه فوقاني مفروزي ازپالک 1686 فرعي از 2 اصلي 

فضل آباد به مساحت 35 / 73 مترمربع.
46. رای شــماره 139660302008006335 -  29 / 11 / 96 - ذبیح اله فرماني فرزند 
مصطفي سه دانگ مشاع ازششدانگ قســمتي ازیکباب خانه مفروزي ازپالک 15871 
فرعي از 2 اصلي فضل آباد به مساحت ششدانگ 18 / 3 مترمربع که به انضمام ششدانگ 

پالک هاي 7126. 2 و 10502. 2 جمعًا تشکیل یک باب خانه راداده است.
47. رای شماره 139660302008006336 -  29 / 11 / 96 - پروین فردوسیان فرزند 
اسمعیل سه دانگ مشاع ازششدانگ قسمتي ازیکباب خانه مفروزي ازپالک 15871 فرعي 
از 2 اصلي فضل آباد به مساحت ششدانگ 18 / 3 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 

هاي 7126. 2 و 10502. 2 جمعًا تشکیل یک باب خانه راداده است.
48. رای شــماره 139660302008006337 -  29 / 11 / 96 - طیبــه رحمتي فرزند 
 اسداله ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 103 فرعي از 21 اصلي رشکنه به مساحت

 04 / 83 مترمربع.
49. رای شــماره 139660302008006338 -  29 / 11 / 96 - محمدحسن شریفي نیا 
فرزند رحمن ششدانگ یکباب مغازه سه دهنه به مســاحت 20 / 76 مترمربع به انضمام 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یک دســتگاه راه پله مشترک بامغازه مجاورجنوبي راه پله به 

مساحت 60 / 12 مترمربع مفروزي ازپالک 3198 فرعي از 2 اصلي فضل آباد.
50. رای شــماره 139660302008006339 -  29 / 11 / 96 - شــهرام عشقي فرزند 
احمدرضا ششــدانگ یکباب مغازه مفروزي ازپالک 408 فرعــي از 3 اصلي موغان به 

مساحت 50 / 37 مترمربع.
51. رای شــماره 139660302008006346 -  29 / 11 / 96 - محمدحسن شریفي نیا 
فرزند رحمن ششدانگ یکباب مغازه سه دهنه به مســاحت 10 / 78 مترمربع به انضمام 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یک دستگاه راه پله مشترک بامغازه مجاورشمالي راه پله به 

مساحت 60 / 12 مترمربع مفروزي ازپالک 3198 فرعي از 2 اصلي فضل آباد.
52. رای شماره 139660302008006352 -  29 / 11 / 96 - سیروس حیدرپوراسفرجاني 
فرزند حسن ششــدانگ یکباب مغازه باطبقات تحتاني وفوقاني مفروزي ازپالک 2244 

فرعي از 2 اصلي فضل آبادبه مساحت 43 / 47 مترمربع.
53. رای شــماره 139660302008006353 -  29 / 11 / 96 - مریــم آرامي نیا فرزند 
اسفندیار ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 11 فرعي از 21 اصلي رشکنه به مساحت 

75 / 96 مترمربع.
54. رای شماره 139660302008006367 -  29 / 11 / 96 - ملیحه ستاینده فرزند اصغر 
دودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 934 ) که به شماره 5461 تبدیل 

شده ( فرعي از 3 اصلي موغان به مساحت ششدانگ 18 / 398 مترمربع.
55. رای شماره 139660302008006368 -  29 / 11 / 96 - محمدعلي عابدي فرزند 
جعفر چهاردانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 934 ) که به شماره 5461 

تبدیل شده ( فرعي از 3 اصلي موغان به مساحت ششدانگ 18 / 398 مترمربع.
56. رای شــماره 139660302008006369 -  30 / 11 / 96 - محمد قاســمي فرزند 

محمدحسین  سه دانگ مشاع ازششدانگ:
الف( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک هاي 1665 و 1666  فرعی از 100  اصلی 
فیض آباد  به مساحت 50 / 94  مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک هاي 1641 و 1643 

فرعي از 100 اصلي جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک هاي 1641 و 1643  فرعی از 100  اصلی 
فیض آباد  به مساحت 50 / 94  مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک هاي 1665 و 1666 

جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
57. رای شــماره 139660302008006372 -  30 / 11 / 96 - راضیــه عبدالي فرزند 

اسمعیل سه دانگ مشاع ازششدانگ:
الف( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک هاي 1665 و 1666  فرعی از 100  اصلی 
فیض آباد  به مساحت 50 / 94  مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک هاي 1641 و 1643 

فرعي از 100 اصلي جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
ب( قسمتی از یک باب خانه مفروزی از پالک هاي 1641 و 1643  فرعی از 100  اصلی 
فیض آباد  به مساحت 50 / 94  مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک هاي 1665 و 1666 

جمعا تشکیل یک باب خانه را داده است.
58. رای شماره 139660302008006384 -  30 / 11 / 96 - مهدي بهرامي اسفرجاني 
فرزند رضا ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 12فرعي از 21 اصلي رشکنه به مساحت 

45 / 129 مترمربع.
59. رای شماره 139660302008006405 -  30 / 11 / 96 - زهراعمرانپور فرزند حیدر 
ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 273 فرعي از 106 اصلي ارش آباد به مساحت 

17 / 206 مترمربع.
60. رای شماره 139660302008006414 -  30 / 11 / 96 - شرکت تعاوني اتوبوسرانان 
خودراننده شهرستان شهرضاششــدانگ یک قطعه زمین محصور به همراه چندین باب 
 ســاختمان احداثي مفروزي ازپالک 334 فرعي از 32 اصلي دســت قمشه به مساحت

 70 / 640 مترمربع درازاء 640 سهم مشاع از 16339 ســهم ششدانگ پالک 334. 32 
انتقال عادي مع الواسطه ازطرف رحمت اله اقدامي فرزندحسین.

61. رای شماره 139660302008006710 -  16 / 12 / 96 - سیدحمداله موسوي فرزند 
سیدمحمود ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 951 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به 

مساحت 18 / 106 مترمربع.
62. رای شماره 139660302008006827 -  20 / 12 / 96 - محمدصادق شیراني زاده 
فرزند محمدرضا ششدانگ یکباب خانه دوطبقه نیمه تمام مفروزي ازپالک 151 فرعي از 

23 اصلي سود آباد به مساحت 25 / 189 مترمربع.
63. رای شــماره 139660302008006839 -  20 / 12 / 96 - مصطفي مرداني فرزند 
اسداله ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 1008 فرعي از 2 اصلي فضل آباد 

به مساحت 28 / 172 مترمربع.
64. رای شــماره 139660302008006840 -  20 / 12 / 96 - مظفرهــادي فرزنــد 
محمدعلي ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1023 فرعي از 2 اصلي فضل آباد به 

مساحت 400 مترمربع.
 65. رای شماره 139660302008006845 -  20 / 12 / 96 - سیدمحمودصف الدین 
اردبیلي فرزند عبدالحسین ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 3068 فرعي از 3 اصلي 

موغان به مساحت 37 / 128 مترمربع.
66. رای شماره 139660302008006846 -  20 / 12 / 96 - اکبر رضائي فرزند علیرضا 
 ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 3068 فرعي از 3 اصلي موغان به مســاحت

 36 / 128 مترمربع.
67. رای شــماره 139660302008006852 -  20 / 12 / 96 - احســان بیرمي فرزند 
 کهندل ششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپــالک 157 اصلي محمودیه به مســاحت

 80 / 237 مترمربع.
 68. رای شماره 139660302008006936 -  23 / 12 / 96 - سیدعیدي محمد تقوي 
فرزند سیدمحمدعلي ششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 1717 فرعي از 2 اصلي فضل 
آباد به مساحت 303 مترمربع درازاء تمامت 303 ششصدم حبه مشاع از72 حبه ششدانگ 
انتقال عادي ازطرف پروین همت نسبت به اصل واقدس ریخته گر ومیمنت براتي نسبت 

به بهاء ثمنیه اعیاني همگي آحادي ازورثه یداله همت.
69. رای شماره 139660302008006952 -  24 / 12 / 96 - محمدرضاصادقیان فرزند 

جمشید ششدانگ:
الف( قســمتی از یک باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 1514  فرعی از 1  اصلی ابنیه  
به مساحت 29 / 205  مترمربع که به انضمام قسمتی از پالک 4247 فرعي جمعا تشکیل 

یک باب خانه نیمه تمام را داده است.
ب( قســمتی از یک باب خانه نیمه تمام مفروزی از پالک 4247  فرعی از 1  اصلی ابنیه  
به مساحت 99 / 10  مترمربع که به انضمام قســمتی دیگر از پالک 4247 و 1514 جمعا 

تشکیل یک باب خانه نیمه تمام را داده است.
70. رای شماره 139660302008006980 -  26 / 12 / 96 - نجمه حق پناه فرزند اسداله 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 68 اصلي سیدآباد به مساحت 
ششدانگ 09 / 222 مترمربع درازاء تمامت بیست وپنج - سیصدوپنجاه وهشت حبه مشاع 
از84 حبه هفت دانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف مطهره بیگم مدني احدي ازورثه 

ولي اله مدني احدي ازورثه سیداسماعیل مدني.
71. رای شماره 139660302008006991 -  27 / 12 / 96 - محمدحسن باقي فرزند 
عباس ششدانگ یکباب خانه دوطبقه مفروزي ازپالک 329 فرعي از 23 اصلي سودآباد به 

مساحت 13 / 140 مترمربع.
72. رای شــماره 139660302008007004 -  27 / 12 / 96 - علیرضافاضــل فرزند 
حیدرعلي چهاردانگ مشاع ازششــدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 62 فرعي از 32 

اصلي دست قمشه به مساحت ششدانگ 390 مترمربع.
73. رای شماره 139660302008007007 -  27 / 12 / 96 - مریم خان احمدي فرزند 
عبدالرسول دودانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 62 فرعي از 32 اصلي 

دست قمشه به مساحت ششدانگ 390 مترمربع.
74. رای شماره 139660302008007022 -  27 / 12 / 96 - زهراعلي نژاد فرزند منوچهر 
سه دانگ مشاع ازششدانگ یکباب خانه مفروزي ازپالک 68 اصلي سیدآباد به مساحت 
ششدانگ 09 / 222 مترمربع درازاء تمامت بیست وپنج - سیصدوپنجاه وهشت حبه مشاع 
از84 حبه هفت دانگ انتقال عادي مع الواسطه ازطرف مطهره بیگم مدني احدي ازورثه 

ولي اله مدني احدورثه سیداسماعیل مدني.
75. رای شــماره 139760302008000256 -  26 / 01 / 97 - حمیدرضاجمالي فرزند 
نوراله ششدانگ قسمتي ازیکباب خانه مفروزي ازپالک 3229 فرعي از2 اصلي فضل آباد 
به مساحت 05 / 49 مترمربع که به انضمام ششدانگ پالک 3220. 2 جمعًا تشکیل یک 

باب خانه راداده است.
بند ب(

1. رای شماره 139560302008005593 -  01 / 10 / 95 -  محمدقدیمي شهرضا  فرزند 
غالمرضا ششدانگ قسمتي ازیکباب خانه بمساحت 41 مترمربع مفروزی از پالک 1677 
که بشماره 13862تبدیل شده و 7252 و 7253  فرعی از 2  اصلی فضل آباد  که بانضمام 
ششدانگ پالک 7293 تشکیل یک باب خانه راداده است که در آگهی اولیه پالک فرعي 

اشتباه قید گردیده که اینک تجدید آگهی می شود.
2. رای شماره 139660302008004607 - 27 / 08 / 96-  محمدحسن خراجي   فرزند 
قدرت اله ششــدانگ یکباب خانه مفروزی از پالک 736  فرعی از 33 اصلی مهرقویه  به 
مســاحت 20 / 172 مترمربع که در آگهی اولیه  پالک فرعي اشتباه قید گردیده که اینک 

تجدید آگهی می شود.
3. رای شــماره 139660302008005811 - 30 / 10 / 96-  حمیدرضانصیري  فرزند 

عبدالرسول سه دانگ مشاع از ششدانگ:
الف( قسمتي از یک باب مغازه به استثناء بهائ ثمنیه اعیاني به مساحت 56 / 97 مترمربع 
 مفروزی از پالک 1356  فرعــی از 2  اصلی فضل آباد  که به انضمام قســمتي ازپالک

 1357. 2 جمعًا تشکیل یک باب مغازه راداده است.
ب ( قسمتي از یک باب مغازه به مساحت 33 / 37 مترمربع مفروزی از پالک 1357  فرعی 
از 2  اصلی فضل آباد  که به انضمام قسمتي ازپالک 1356. 2 جمعًا تشکیل یک باب مغازه 
راداده اســت درازاء 6 سهم و بیست وهفت - بیست وهشتم ســهم مشاع از 1500 سهم 

ششدانگ پالک 1357. 2 انتقال عادي ازطرف سیدعلي طبیبیان.
4. رای شماره 139660302008005812 - 30  / 10 / 96-  محمد حسین نصیري  فرزند 

حمید رضا سه دانگ مشاع از ششدانگ:
الف( قسمتي از یک باب مغازه به استثناء بهائ ثمنیه اعیاني به مساحت 56 / 97 مترمربع 
 مفروزی از پــالک 1356  فرعی از 2 اصلــی فضل آبادکه به انضمام قســمتي ازپالک

 1357. 2 جمعًا تشکیل یک باب مغازه راداده است.
ب ( قسمتي از یک باب مغازه به مساحت 33 / 37 مترمربع مفروزی از پالک 1357  فرعی 
از 2  اصلی فضل آباد  که به انضمام قسمتي ازپالک 1356. 2 جمعًا تشکیل یک باب مغازه 
راداده اســت درازاء 6 سهم و بیست وهفت - بیست وهشتم ســهم مشاع از 1500 سهم 

ششدانگ پالک 1357. 2 انتقال عادي ازطرف سیدعلي طبیبیان.                           
تاریخ انتشار نوبت اول : 08 / 02 / 1397                   

تاریخ انتشار نوبت دوم: 23 / 02 / 1397       
م الف: 57  سید اسداله موسوی رئیس ادره ثبت اسناد و امالک شهرضا  

فقدان سند مالکیت
2/194 چون خانم فاطمه طباطبائی فرزند ســید محمد  نســبت به  دو دانگ مشــاع از 
ششدانگ با تسلیم 2 برگ استشــهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده و 
به تایید دفتر 44 اصفهان رسیده مدعی است که ســند مالکیت تمامت دو دانگ مشاع از 
ششدانگ پالک 15190/15345 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به شماره چاپی 53891 
که در صفحه 535 دفتر 85 خروجی به نام نامبرده سابقه  ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده 
و طبق گواهی دفتر امالک معامله دیگری انجام نشده و در رهن و  وثیقه نمی باشد. به علت 
سرقت سند مالکیت مفقود گردیده است و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است 
طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شــود که هر 
کس مدعی انجام معامله ) غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا سند مالکیت 
مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل 
سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل سند ارائه نگردد المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 
 م الف: 2481 شــبان رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شــرق اصفهان  )221 کلمه، 

2 کادر(
مزایده اموال غیر منقول ) اسناد رهنی(

2/195 شــماره مزایده: 139704302142000001 بر اســاس پرونده اجرایی کالسه 
139604002142000014 به شماره بایگانی 9600016 له بانک کشاورزی شعبه دهاقان 
و علیه شرکت تعاونی کشاورزی توســعه و عمران روستائی گل انار گلشن )وام گیرنده( و 
آقای منصور امامی و خانم عصمت رضائی موسی آبادی )راهن( ششدانگ یکبابخانه به 
شماره پالک ثبتی سیصد و چهل و هفت فرعی از یکصد و شصت اصلی مورد ثبت صفحات 
شــصت  و هفت و هفتاد دفتر یکصد و چهل و شش- امالک واقع در بخش ثبتی دهاقان 
بانضمام کلیه اعیان، ساختمانها، تاسیســات موجود و آتی االحداث و ماشین آالت اعم از 
منصوبه و غیر منصوبــه فعلی و آتی و کلیه امتیازات مربوطه شــامل آب، برق و گاز و هر 
زیادتی دیگر اعم از متصل یا منفصل ملکی آقــای منصور امامی و خانم عصمت رضائی 
موسی آبادی به ترتیب نسبت به چهار دانگ و دودانگ مشاع از ششدانگ با حدود اربعه: 
شمااًل: به طول دو متر و سی سانتی متر و بیست و دو متر و دوازده سانتی متر دیوار به دیوار 
پالکهای سیصد وپنجاه و سیصد و چهل و هشت فرعی، شرقاً: به طول دوازده متر و شصت 
و یک سانتی متر درب و دیواریست به کوچه عمومی، جنوبًا بطول بیست و پنج متر و هفتاد 
و یک سانتی متر دیواریست به زمین یکصد و شصت باقیمانده، غربًا: به طول دوازده متر و 
چهل و چهار سانتیمتر دیواریست به دیوار پالک سیصد و چهل و شش فرعی به مساحت 
سیصد و سیزده متر و بیست و دو یکصدم متر مربع که حقوق ارتفاقی ندارد به موجب سند 
رهنی شماره 26235 مورخ 1392/03/01 دفتر اسناد رسمی شماره 59 دهاقان در رهن و 
وثیقه بانک کشاورزی شعبه دهاقان قرار گرفته است به علت عدم پرداخت بدهی بستانکار 
تقاضای صدور اجراییه نموده و پس از ابالغ اجراییه به درخواست بانک بستانکار و باستناد 
قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آیین نامه اصالحی مربوطه پالک مورد زهن 
فوق الذکر مورد ارزیابی قرار گرفته که برابر صورتمجلس تنظیمی توسط مامور اجرا و اوراق 
ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح توصیف و ارزیابی گردید: ششدانگ پالک 
ثبتی سیصد و چهل و هفت فرعی از یکصد و شــصت- اصلی ملکی آقای منصور امامی 
و خانم عصمت رضائی موسی آبادی واقع در شــهر گلشن بخش ثبتی دهاقان به  آدرس 
دهاقان- شهر گلشن خیابان امام حســین کوچه شهید امامی فرعی 9 پالک 18 بصورت 
یکباب ساختمان مســکونی و زیرزمین با قدمت حدود 24 سال و مساحت زمین سیصد و 
سیزده متر و بیست دو یکصدم متر مربع و مساحت اعیانی دویست و چهل متر مربع و حیاط 
موزائیک، نمای ساختمان سنگ، سقفها تیرچه بلوک و اسکلت آجری، دربهای داخلی چوبی 
و دربهای بیرونی فلزی، بدنه داخل ساخت تا ارتفاع 1/20 متر کاشی و مابقی رنگ و روغن، 
آشپزخانه کف موزائیک و بدنه کامل کاشی و سرویس آشپزخانه فلزی و داری سه خواب و 
دو پارکینگ و شصت متر مربع زیرزمین و یکصد و هشتاد متر مربع یک واحد که کل کف 
ساختمان موزائیک می باشــد دارای امتیازات  آب و برق و گاز است با توجه به موقعیت و 
ابعاد و کاربری و قدمت ساختمان و نوع مصالح به کار رفته در آن و عرضه و تقاضا و قیمت 
های معامالتی در منطقه و جمیع عوامل موثر دیگر به مبلغ 1/346/000/000 ریال)یک 
میلیارد و سیصد و چهل و شش میلیون ریال( ارزیابی گردیده شده است، ضمنًا طبق اعالم 
بستانکار پالک مورد رهن فاقد بیمه است، در جلســه مزایده که ازساعت 9 صبح الی 12 
روز چهارشنبه مورخ 1397/03/09 در محل اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دهاقان 
تشکیل می گردد از طریق مزایده نقدا به فروش می رســد چنانچه روز مزایده با تعطیل 
رسمی پیش بینی نشــده مواجه گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و 
مکان مقرر برگزار خواهد شد. طالبین می توانند قبل ازشــرکت در جلسه مزایده از مورد 
مزایده ششدانگ پالک ثبتی سیصد و چهل و هفت فرعی از یکصد و شصت اصلی واقع در 
شهر گلشن بخش ثبتی دهاقان به آدرس دهاقان - شهر گلشن خیابان امام حسین کوچه 
شــهید امامی فرعی 9 پالک 18 بازدید به عمل آورند،  الزم به ذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که 
موارد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز 
در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده 
در صورت درخواست مسترد خواهد شد و نیم عشــر و حق مزایده نقدا وصول می گردد.  
 این آگهی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار استان چاپ و منتشر می گردد. 
تاریخ انتشار: شنبه 1397/02/08  م الف:97/30  اداره اجرای اسناد رسمی دهاقان)779 

کلمه، 8 کادر(
حصر وراثت

2/196  زهره شبانی اوره دارای شناسنامه شــماره 5370  به شرح دادخواست به کالسه  
29/97 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
سید هادی نبی الحســینی به شناســنامه 8 در تاریخ 1396/5/29 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1- زهره شــبانی اوره، 
ش.ش 5370 نســبت با متوفی مادر 2- مریم بزدوده، ش.ش 55365 نســبت با متوفی 
همسر 3- سید امیر عباس نبی الحسینی، ش.ش 0251692906 نسبت با متوفی فرزند 
4- زینب سادات نبی الحسینی، ش.ش 0154593893 نسبت با متوفی فرزند.  اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف: 39 شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف شهرستان نطنز )مجتمع شماره یک( )152 کلمه، 8 کادر(
ابالغ اجرائیه

2/197 شماره پرونده: 139604002135000133/1 شماره بایگانی پرونده: 9600143 
شماره ابالغیه: 139705102135000031 بدینوســیله به آقای الیاس شادمهر بدهکار 
پرونده کالسه  139604002135000133/1 که برابر گزارش مامور ابالغ، ابالغ واقعی 
به وی میسر نگردیده اســت ابالغ می گردد که  برابر قرارداد بانکی 6603535772001 
مورخ 95/07/13 بین شــما و بانک ملی شــعبه ســرابان منعقد گردیده است و اجرائیه 
شــماره 139604102135000134 مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 
53/932/495 ریال بابت سود و مبلغ 379/764/719 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه که 
روزانه مبلغ 235000 ریال از تاریخ 1396/11/03 بدان افزوده می گردد بدهکار می باشید 
که بر اثر عدم پرداخت وجه، بستانکار درخواســت صدور اجرائیه نموده پس ازتشریفات 
قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق دراین اجرا مطرح می باشد لذا  طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرائی  مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه  چاپ و درج ومنتشر می گردد ظرف مدت 
ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری 
عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف:  37 اداره اجرای اسناد 

رسمی  نطنز)191 کلمه، 2 کادر( 
تعیین وقت افراز

2/200 شماره:1397/42/486131-97/2/4 نظر به اینکه علی هاشمی و شرکاء مالکین 
سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک 343 فرعی 4796 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان امالک 
سابقه ثبت و سند مالکیت دارند، به طرفیت عبدا... کوهپائی و فضل... سمسارزاده و صدیقه 
کازرونی مالکین چهار و هشت سیزدهم حبه مشاع از شــش دانگ باستناد قانون و آئین 
نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب آذرماه 1357 تقاضای افراز پالک مشترک 
فوق را نموده اند و نامبرده مجهول المکان می باشد، لذا بدینوسیله باطالع می رساند روز 
شنبه مورخ 97/02/17 ساعت 9 صبح خواهان به اتفاق نماینده و مهندس ثبت در محل 
مورد تقاضای افراز حاضر خواهند شــد، لذا جهت تنظیم صورت مجلس و امضای آن در 
 روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوید. عدم حضور شما مانع از رسیدگی نخواهد گردید. 
 م الــف:  2532 اداره ثبــت اســناد و امــال ک جنــوب اصفهــان )142 کلمــه، 

1 کادر( 
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سبک زندگی

هدف طراحان مد از تولید 
لباس های عجیب چیست؟

زمانی کــه فرصتی برای طراحان مد و فشــن به 
وجود می آید تا بتوانند خالقیت خود را نشــان 
دهند، چــرا ایــن کار را نکنند؟طراحــان از هر 
فرصتی برای تبلیغات اســتفاده مــی کنند. این 
تبلیغات می توانــد در مورد اکسســوری هایی 
چون کیف، کاله، جواهــرات، لباس یا حتی یک 
مدل آرایش باشــد. البته محصوالتی که طراحی 
می شوند، همیشه کاربردی نیستند؛ بلکه گاهی 
لباس یا اکسســوری هایی تولید می شــوند که 
برای فروش نبوده و هدف شان تنها درگیر کردن 
ذهن مخاطب است؛ اما دلیل آنها از این تولیدات 
چیست؟طراحان گاهی تاکید را به جای کاربردی 
بودن، بر زیبایی و خالقیت اثر هنری می گذارند. 
در واقع تولید چنین محصوالتی برای آنها هیجان 
انگیز است. یکی از طراحان مشهور در این مورد 
می گوید: »ما از تولید لباس های عجیب و خالقانه 
خوشــمان می آید. این لباس ها به ندرت بر تن 
دیگران دیده می شــوند و هدف مــا هم همین 
است:خلق اثری خالقانه و متفاوت.گاهی طراحان 
هزینه های زیادی را صرف لباس هایی که هیچگاه 
پوشیده یا خریداری نمی شوند، می کنند. البته 
هدف از فشــن شــوها، تنها فروش آثار نیست. 
آنها مدل هــای زیادی از لباس و اکسســوری را 
در شوهایشان به نمایش می گذارند؛ اما تمام آن 
مدل ها برای فروش تولید نمی شــوند.هر فشن 
شو تم خاصی دارد: مدرن، سنتی، ویکتوریایی...
گاهی برخی از لباس هایی که در فشن شوها قابل 
پوشیدن نیستند، به مدل های معمولی تری تغییر 

کرده و روانه بازار می شوند.
یکی از عواملی که در فشن شوها اهمیت زیادی 
دارد، طبقات مختلــف جامعه اســت. در واقع، 
طراحان از طریق لباس هایشان، با مردمان طبقات 
مختلف جامعه ارتباط برقرار می کنند. شاید فکر 
کنید که آنها زمان کافی برای تولید بهترین مدل 
ها را دارند، امــا واقعیت چیز دیگری اســت. در 
حقیقت یک طراح لباس دستش از یک طراح تلفن 
همراه بسته تر است زیرا در طراحی لباس، از ایده 
تا اجرا زمان کوتاهی است، در حالی که برای تولید 
یک گوشی موبایل، طراحان ماه ها یا حتی سال ها 
زمان می گذارند؛ بنابراین طراحان آنقدرها که باید 
برای تولید محصوالت شان وقت ندارند و همین 
موضوع از خالقیت شان می کاهد.به همین دلیل 
گاهی آنها به جای این که به کاربردی بودن اثر یا 
همان مشتری مداری فکر کنند، به خود و صنعت 
مدشان می اندیشند. آنها دوست دارند که خالقیت 
شــان را، حتی اگر فایده ای از نظر مالی برایشان 

نداشته باشد، به نمایش بگذارند.
در واقع طراحی، راهی برای برقراری ارتباط میان 
هنرمند و مخاطب است. این موضوع در آثار هنری 
 دیگر مانند نقاشــی یا خوشنویســی محسوس 
می باشد؛ اما هنوز در صنعت پوشاک برای مردم 
جا نیافتاده اســت؛ به همین دلیل زمانی که شما 
لباسی عجیب و غریب را در دفیله های مد و فشن 
می بینید، در دلتان می گویید: »این لباس را چه 
کسی خواهد پوشید؟!« در این مواقع، در جواب 
ســوال تان باید بگویید که ایــن لباس منعکس 
کننده ذهن طراح آن اســت. این که او چه کسی 
است؟ چه زاویه دیدی در دنیای هنر دارد؟ دوست 
دارند که به کجا رود؟ زمانی که شما با دیدن لباس 
های یک فشن شــو واژه »عجیب«را به زبان می 
آوریــد، در واقع طراح آن لبــاس را به هدف اش 
رسانده اید. آنها دوســت دارند که متفاوت دیده 
 شوند و همین تفاوت است که آنها را از دیگران جدا 

می کند.
 مهم نیســت که این تغییر در لبــاس، آرایش یا 
اکسسوری باشد... تنوع چیزی است که مد و فشن 
را می ســازد.البته این که یک لباسی از نظر شما 
قابل خرید نباشــد، بدین معنی نیست که هیچ 
کس دیگری آن را نمی خرد. بســیاری از مانکن 
ها، ســلبریتی ها و طراحان مد هستند که از این 
مدل ها ایده می گیرند و باالتر از همه می توانند 
به کمک آنها سلیقه مردم جامعه را نسبت به مدل 
های جدیدتر بسنجند.طراحان مد دوست دارند 
چیزهایی طراحی کنند که تا به حال هیچکس به 
چشمش ندیده است. آنها خاص بودن و متفاوت 
بودن را دوســت دارند و طراحی هایشان بستگی 
به تم شــو، نه آنچه مردم می پسندند، دارند. اگر 
طراحان طرح های خود را بــر مبنای آنچه مردم 
می خواهند به تــن کنند، بگذارنــد، دیگر هیچ 
خالقیتی در دنیای مد و فشن دیده نخواهد شد. با 
این روش، خود مردم هم از دیدن لباس هایی یک 
شکل خسته می شــوند؛ اما آیا آنچه ذهن شما را 
 درگیر کرده اســت، فراموش خواهد شد؟ خیر! 
 و همین متفاوت بودن اســت کــه طراحان را به 

هدف شان می رساند.

عکس  روز 

 تولد 250 نوزاد در هر یک دقیقه

پیشنهاد سردبیر:

مد و زیبایی

خیلی ها از داشتن گیاه در محیط خانه و یا محل 
کار لذت می برند؛ اما وقتــی صحبت از نگهداری 
و فوت و فن مراقبت از گیاهان می رســد بیشتر 
افراد در اصطالح عامیانه اش »کــم می آورند«. 
به این افراد پیشنهاد می شــود که از گیاهان که 
مقاومت بیشــتری در برابر تغییرات آب و هوایی 
دارند برای شروع نگهداری کنند. گیاه »پتوس« 
یکی از بهترین گزینه هــا برای نگهداری در خانه 
اســت. این گیاه در محیط هایی که نور به اندازه 
کافی وجود ندارد هــم می تواند رشــد و تکثیر 
پیداکند.»سانسوریا« یا »معجزه سبز« نیز می تواند 
انتخاب خوبی برای شروع باشــد. برگ های این 
گیاه، سبز رنگ و شمشیری است و جزو گیاهان 
کم توقع و مقاوم در برابر خشکی به حساب می آید.

جدا از تمام اینها سانســوریا هوای آلوده اطراف 
را به بهترین صورت تصفیــه می کند. گیاه بعدی 
»برگ عبایی« یا »گل آسپیدیسترا« لقب مقاوم 
ترین گیــاه آپارتمانی را از آن خود کرده اســت 

این گیاه چندان به نور و دما حســاس نیست؛ اما 
آبیاری آن خصوصا در فصل گرما باید متناســب 
باشد. اکسالیس یا گیاه عشــق به خاطر داشتن 
برگ های زیبایش یک گل زینتی است که در بین 
دوستداران گل و گیاه طرفداران زیادی دارد. گیاه 
عشق جزو گیاهان مقاوم محسوب می شود که اگر 
نکات مراقبتی از گیاه را به درســتی رعایت کنید 
می توانید تا 5 و یا 10 ســال از وجود این گیاه در 

محیط خانه و یا محل کارتان لذت ببرید. 

4 گیاه مقاوم که می توانید در آپارتمان نگهداری کنید
نظافــت حوله یکــی از نکته های مهــم در نظافت 
شخصی است و جدی نگرفتن آن می تواند مشکالت 
مختلفی را به وجود بیاورد. وقتی که کارشناســان 
درباره مالفه ها و حوله ها صحبت می کنند،  معموال 
می گویند که این وســایل به اندازه کافی شســته 
نمی شوند. همین نکته، این سوال را در ذهن بسیاری 
از افراد ایجاد کرده است که آیا قاعده سفت و سختی 
برای نگهداری از حوله ها و مالفه ها وجود دارد یا نه؟ 
متخصصان می گویند که حوله های حمام باید بعد از 
هر ۳ یا ۴ بار استفاده، شسته شوند. دلیلش این است 
که سلول های پوستی مرده در حوله ها باقی می مانند 
و خودبه خود از بین نمی روند؛ بنابراین باید به دفعات 
استفاده از حوله فکر کنید، نه لزوما روزهای استفاده 
از آن. برای تمییزی بیشتر باید حوله ها را با حرارت 
باال بشویید. دمای آب برای شستن حوله ها ترجیحا 
باید ۶0 درجه ســانتی گراد باشــد. برای شســتن 
حوله های سفید یا روشن باید از پودرهای شوینده 
بیولوژیکی استفاده کنید که حاوی آنزیم های الزم 

برای تجزیه پروتئین هستند. این پودرها ویژگی های 
مهم دیگری هم دارند: از بین بردن لکه های ناشــی 
از نشاسته یا چربی، حاوی ترکیبات سفیدکننده و 
شفاف سازی حوله های سفید. برای شستن حوله های 
رنگی هــم باید از شــوینده های بیولوژیکی خاصی 
اســتفاده کنید که برای لباس هــای رنگی طراحی 
شــده اند تا رنگ حوله آســیب نبیند. اســتفاده از 
خشک کن ماشین لباس شــویی، بهترین راه برای 

حفظ نرمی و لطافت حوله است. 

حوله را هر چند وقت یک بار و چگونه بشوییم؟

هنر فرش دستباف تا ۱۰ سال 
دیگر از بین می رود

طبق اعالم ســازمان ملل هر دقیقه به طور میانگین ۲50 نوزاد متولد می شوند که تعداد آنان در سال به بیش از 1۳0 میلیون نوزاد می رسد.
از آنجا که تمام آمارها تخمینی است نمی توان در این باره به طور قطع اظهارنظر کرد؛ هرچند اطالعات سازمان ملل حاکی از آن است که در 
سال 1۸00 میالدی جمعیت جهان یک میلیارد نفر بوده و در سال 1۹۲۷ به دو میلیارد نفر رسیده است. همچنین جمعیت جهان در سال 

1۹۸۷میالدی پنج میلیارد نفر بوده و اکنون بیش از ۷.5 میلیارد نفر برآورد شــده است. در عین حال پیش بینی شده که جمعیت جهان تا سال ۲100 به 11 
میلیارد نفر برسد.طی ۳0 سال گذشته برخی از مناطق شاهد افزایش ۲5 درصدی تولد نوزادان پسر بوده اند که نشان دهنده جایگاه و وضعیت سطح پایین زنان 
و دختران در این کشورهاست. بنابر گزارش سازمان ملل، همچنین سریع ترین رشد جمعیت در آفریقا و آسیا ثبت شده به طوری که تا سال ۲050 میالدی 15 

کشور از ۲0 منطقه پرجمعیت جهان در این نواحی جای می گیرند. 

 چرا خانه شما گرد و خاک 
می گیرد؟

بعد از یک روز سخت که حســابی درگیر تمیز 
کردن خانه خود بودید و همه جا را برق انداختید، 
ناگهان با خانه ای پر از گــرد و خاک مواجه می 
شوید که انگار نه انگار تنها یک روز قبل بود که آن 
را مثل دسته گل پاک و تمیز کرده بودید.دست 
و پنجه نرم کردن با گرد و غبار تنها چیزی نیست 
که در طول روز با آن مواجه می شویم، اما به طور 
قطع یکی از آن موارد مهم اســت که حتما باید 
به آن رســیدگی کنیم. موارد زیر به شما کمک 
می کنند که علل زود به زود گرد و خاکی شدن 

منزلتان را بشناسید.
پنجره خانه شما همیشه باز است

دقت داشته باشید، هوای تازه تنها چیزی نیست 
که از یک پنجره باز به داخل خانه شما می آید. 
به خصوص که اگر در یک شهر شلوغ و صنعتی 
زندگی می کنید، باید حواستان به میزان گرد و 
خاکی که از این پنجره های باز به خانه شما می 

آید، باشد.
وســایل خانه بیش از انــدازه مصنوعی 

هستند
خوب است بدانید که وســایلی که جنس آنها 
مصنوعی هستند، گرد و غبار بیشتری نسبت به 

چوب و سنگ به خود جذب می کنند. 
گرد و خــاک های حاصل از ســاخت و ســاز، 
بازســازی منزل و تغییر دکوراسیون به سختی 
پاک می شوند؛ لذا برای پاک سازی فضا به زمان 

بیشتری نیاز دارید.
تمامی سطح خانه شما، فرش دارد

فرش و موکت ها، گرد و خاک زیادی را به خود 
جذب می کنند در حالی که چیــزی را نمایان 
نمی کنند. به همین دلیل الزم است که آنها را به 

خوبی جارو کنید. 
فیلتر کولر شما کثیف و خاکی است

هنگامی که از کولر استفاده می کنید، فیلتر هوای 
آن به سرعت کثیف می شود؛ چرا که مرتبا گرد 
و خاک را جذب می کند. اما زمانی که این فیلتر 

پر باشد، دیگر گرد و خاک را جذب نمی کند.
چگونه از شر گرد و غبار خالص شویم؟

یک تصفیه کننده هوا مانند ماشینی است که گرد 
و غبار را به دام می اندازد. این وسیله برای خانه 
هایی که خاک زیادی دارند و همچنین افرادی 
که به خاک حساسیت دارند، بسیار مناسب است. 
طی کشیدن موجب می شــود تا گرد و غبار از 
سطح وسایل پاک شود. اگر این کار را منظم انجام 
دهید، می توانید میزان خاکی شدن منزل خود 
را به مقدار زیادی کم کنید.همچنین مالفه و پتو، 
فرش و تشک های مبلمانتان را نیز هر از گاهی 
تمیز کنید. یا این کار را به وسیله ی جاروبرقی 
انجام دهید، و یا در صورت امکان، تشــک های 

مبل را جدا کنید و خوب بتکانید.

نتایج کوچ از تلگرام؛
 ۲۷ درصد بازدیدها در تلگرام 

کاهش یافت
دبیر شــورای عالی فضای مجازی از کاهش ۲۷ 
درصدی بازدیدها و 1۷ درصــدی تولید مطالب 
در تلگرام طی مدت اخیر خبر داد و گفت: ۷ پیام 
رسان بومی مورد تایید مرکز ملی فضای مجازی 
است. ابوالحسن فیروزآبادی اظهار داشت: با وجود 
فضاسازی های منفی شاهد هستیم در این مدت 
کوتاه نزدیک به 1۲ میلیون نفر در پیام رسان های 
داخلی هویت خود را ثبت کردند که البته شــاید 
همه آنها فعال نباشند. وی افزود: این روند با سرعت 
خیلی زیادی ادامه داشته و منحنی آن صعودی 
اســت. فیروزآبادی اظهار داشــت: تمامی پیام 
رســان های خارجی می توانند مورد حمله همه 
شهروندان خارجی و ایرانی قرار بگیرند؛بنابراین 
پیام رســان های خارجی در خطــر تعرض دنیا 
هســتند و در صورتی که این اتفــاق بیفتد هیچ 
نظامی وجود ندارد کــه بتوانیم حریم خصوصی 
شهروندان مان را حفظ کرده و هویت حمله کننده 
را تشخیص دهیم ولی در پیام رسان های داخلی 
اگر تعرض، هک و حمله ویروســی اتفاق بیفتد 

قابلیت شناسایی وجود دارد.

خانه داری

خبر

دانستنی ها

رنگ کردن مو یکی از روش ها بــرای ایجاد تغییراتی در 
چهره است ولی مشکل بیشتر خانم ها کم بودن دوام رنگ 
مو هاست و همیشه به دنبال راهی برای باال بردن ماندگاری 
رنگ مو ها هســتند. یکی از راه ها برای افزایش دوام موها 
استفاده از مواد پروتئینی و ماســک های تقویت کننده 

اســت. معموال  حین رنگ کردن، موهاپروتئین های خود را از دست می دهند و برای جبران این مسئله بهتر 
است هر هفته از یک ماسک موی تقویت کننده استفاده شود. بهتر است موها را با آب داغ شست وشو ندهید 
همچنین استفاده از شامپوهای بدون سولفات به حفظ شادابی موها کمک می کند. شامپوهای دارای سولفات 

باعث خشک شدن موها و شکننده شدن آنها می شود . 
 محافظــت از نور خورشــید و اشــعه های مضر UV خورشــید مــی تواند مــدت زمان حفظ رنــگ مو را 

افزایش دهد.

برای ماندگاری رنگ 
مو، ماسک پروتئینی 
استفاده کنید

خرید درمانی یا Retail Therapy اصطالحی است که 
برای خرید کردن با هدف تغییر حال و هوا و خلق و خو 
به کار گرفته می شود.اصطالح خرید درمانی، در ابتدا با 
بار معنایی مثبت به کار گرفته نمی شده است.بیش از 
سی سال قبل، وقتی شیکاگو تریبون برای نخستین بار 

این ترکیب را به کار برد و آمریکایی ها را مردمی نامید که زندگی را در سبدهای خرید خود جست وجو 
می کنند و دردهای خود را با خرید، درمان می کنند، قطعا خرید درمانی مفهومی مثبت نبوده؛ اما امروز، 
تاثیر خرید  روی خلق و خو، توسط تحقیقات متعدد به اثبات رسیده است. شاید تحقیقات سلین آتاالی 
و مارگارت ملوی، یکی از نمونه های خوب این نوع تحقیقات باشد. تحقیقات متعدد اثر خرید روی حالت 
روحی و خلق را تایید کرده اند؛ البته اکثر این تحقیقات تاکید دارند که خرید برای کسی که در حالت خنثی 

است چندان شادی آفرین نیست بلکه می تواند حاالت روحی منفی و نامطلوب را بهبود دهد.

خرید درمانی 
راهکاری برای بهبود 
ناراحتی و افسردگی

در دهکده جهانی، هر یک از کشــورها به سهم خود 
در تالش هســتند تا بتوانند با ورود به عرصه جدید 
ارتباطی از رسانه های نوین به نحو کافی بهره ببرند. 
ابزارهای رســانه ای دیجیتال ســهم قابل توجهی 
از اوقات فراغت خانــواده ها و کــودکان را به خود 
اختصاص داده اند، این در حالی است که این رسانه 
های نوین دارای ابعاد مثبت و منفی فراوانی هستند 
و چنانچه راهنمای صحیحی برای اســتفاده از این 
وسایل ارتباطی وجود نداشته باشد، تاثیرات مخربی 
بر کودکان برجای می گذارد و ممکن اســت مهارت 
های روانی و حرکتی و کالمی آنها را تحت الشــعاع 
قرار دهد؛ بنابراین توجه به سواد رسانه ای در خانواده 
یعنی مکانی که کودکان در آن اولین اصول زندگی را 

یاد می گیرند، اهمیت بسیاری دارد.
تکنولوژی نوین؛ رفع نیازها

ساالر فرامرزی، رییس ســازمان نظام روان شناسی 
اصفهان معتقد است: دیجیتال از نمادهای پیشرفته 
دنیای صنعتی امروز اســت و با نگاهی به تاریخ  علم 
و صنعت می توان دریافت که در مرحله ای از  زمان، 
دیجیتال به زندگی بشــر وارد شده اما گاهی فضای 
مجازی و تکنولوژی های دیجیتالی ســالمت روانی 
خانواده ها را به مخاطره مــی اندازد. وی می افزاید: 
نمادهای دیجیتال از نظر ســخت افزاری می تواند 
رایانه، تلفن همــراه و تبلت و یا از نظــر نرم افزاری 
ایمیل و اینترنت، شبکه های اجتماعی و پیام رسان 
ها و موارد دیگر باشند. رایانه، گوشی های هوشمند و 
تبلت ها در اختیار انسان قرار گرفته اند و به او کمک 
زیادی می کند تا جایی که امروز بسیاری از آموزش 
ها نیز از طریق گوشی موبایل انجام می شود. به طور 
یقین دیجیتال ابزار خوبی در زندگی امروزی بوده و 
به انسان کمک بسیاری  می کند تا فعالیت ها را به 
سهولت انجام دهد؛ در واقع امروزه از طریق دیجیتال 
و تکنولوژی، بســیاری از نیازها مرتفع می شــود.

این مشــاوره خانواده تاکید می کند: به دلیل اینکه 
کودکان در حال رشد هســتند، خرید تبلت زیر 5 
ســال برای کودکان صحیح نیست. امروزه کودکان 
در جامعه دچار مشکالتی هستند و برخی از اختالل 
ها وابسته به علل متعددی است و در این زمینه نقش 
ابزارهای دیجیتالی بی تاثیر  نیست؛ چرا که استفاده 
بیش از اندازه از تبلت و یا تلویزیون باعث قطع ارتباط 

کودک با محیط بیرونی و همساالن خود می شود.
تاثیرات بسیار مخرب دیجیتال برای کودکان

رییس ســازمان نظام روان شناسی اصفهان تصریح 
می کند: امروزه بســیاری از کودکان از نظر مهارت 
های روانی و حرکتی دارای مشــکل هســتند و به 
همین دلیل این گروه از کــودکان فرصت پریدن، 
دویدن و جســت وخیز  کردن را پیــدا نمی کنند و 
به علت اســتفاده مداوم از تبلت، هماهنگی روانی و 
حرکتی را از دست داده و در مدرسه نیز از عهده ساده 
ترین نیازهای خود بر نمی آیند.وی به والدین توصیه 
می کند هنگامی که برای کودکان تبلت می خرند، 
در نشان دادن ابزار تبلت به کودک خود بزرگنمایی 
نکنند و با تبلت به عنوان یک ابــزار معمولی مانند 
ســایر ابزار موجود در خانه  برخــورد کنند.رییس 
سازمان نظام روان شناسی اصفهان تاکید می کند: 
داشــتن ابزار تبلت و تلفن همراه و آشــنایی با آن 
نشانه باهوش بودن کودکان نیست و حتی بچه های 
کم توان ذهنی نیز می توانند از این وسایل استفاده 
کنند، بنابراین بــه کارگیری اعضای بدن کودکان و 
مشــغول کردن آنها به فعالیت های هیجانی، هوش 
آنها را افزایش می دهد. امــروزه تلویزیون، تبلت و 

تلفن همراه باعث افزایش اســتفاده بصری کودکان 
شده و در عین حال به حس شنوایی و تکلم آنها نیز 

آسیب وارد می کند.
اهمیت  فرهنگ استفاه از دیجیتال های نوین 

مصطفی زارعی، محقق و کارشناس سواد رسانه ای 
و امور بین الملل نیز در این زمینه می گوید: رسانه 
های نوین در فضای جامعه وجــود دارند و به دلیل 
اینکه بعضی از این ســاختارها و تولیــدات، تعامل 
میان فرهنگ ایرانی اســالمی نیست دچار یکسری 
ناهنجاری ها و یا هنجارهای مثبت شده اند. امروزه 
از یک طرف، جامعه به صورت یکباره با رســانه های 
نوین روبه رو شــدند و از طرف دیگر ممانعت اولیه با 
حضور رسانه های نوین نیز دیده می شود که باعث 
نوعی تضاد درونی اجتماعی می شود که این امر را به 
فضای خانواده و جامعه منتقل می کند.وی با اشاره 
به اهمیت فرهنگ استفاه از دیجیتال های نوین ادامه 
می دهد: هر یک از رسانه های نوین فرهنگ خود را به 
دنبال دارند و چنانچه از رسانه ای مانند شبکه های 
اجتماعی استفاده شــود، باید این موضوع را درنظر 

گرفت که این رسانه ها مبتنی بر تلفن همراه است 
و اســتفاده از آنها در فضای مجازی دارای فرهنگ 
های متفاوتی اســت. این محقق سواد رسانه تاکید 
می کند: بعضی از شــبکه هــای اجتماعی در زمان 
تولید، مخاطب خاص خود را دارند. آمارها حاکی از 
آن است که طی چند سال گذشته حدود 1۳0 شبکه 
اجتماعی در سطح دنیا ایجاد شــده و کاربران می 
توانند حدودا در ۸0 مورد از این شبکه های اجتماعی 

عضو شده و از آنها استفاده کنند.
لزوم آشنایی خانواه ها و پیشگیری از آسیب ها

زارعی به خانواده ها توصیه می کند: ابتدا باید ترس 
از خانواده و ایجاد شوک های بسیار سنگین از جامعه 
گرفته شــود، عالوه بر این امروزه در زمینه آموزش 
سواد رسانه ای، ضعف بسیاری وجود دارد و در حالی 
که باید این مباحث آموخته شــود، در این صورت 
در اســتفاده از ابزارهای دیجیتالی نوین با مشکل 
کمتری روبه رو شده و نگرانی وجود نخواهد داشت. 
وی می افزاید: نکته دوم این است که اگر خانواده ها 
از اینترنت و ابزارهای رســانه ای استفاده می کنند 
باید زمان تعیین شده ای را برای استفاده از ابزارهای 
دیجیتال درنظر بگیرند. ممکن است کودک ساعت 
های طوالنی را در شــبکه های مجازی ســیر کند؛ 
بنابراین آموزش زمان بندی برای استفاده از شبکه 

ها و ابزارهای نوین دیجیتال اهمیت بسیاری دارد.
فضای مجازی ماننــد بســیاری از ابزارهای دیگر، 
فرصت ها و چالش هایی دارد. ظهور تکنولوژی های 
نوین ارتباطی در عصر حاضر به همراه تحوالتی که 
در فضای مجازی به وجود آمده است عالوه بر تاثیرات 
مثبت و سهوت در ارتباطات، از نگاه آسیب شناسی 
نیز قابل اهمیت است چراکه اســتفاده نامطلوب از 
این ابزارها باعث اختالل در بسیاری از کارکردهای 
خانواده ها شده است، در واقع از زمانی که اینترنت و 
ابزارها و تکنولوژی های دیجیتال به فضای زندگی 
انسان ها وارد شد، با وجود همه محاسن، دغدغه ها و 
نگرانی هایی را نیز بر خانواده ها تحمیل کرده است؛ 
به همیــن دلیل آگاه ســازی و راهنمایی کودکان و 
نوجوان در استفاده از رسانه ها موضوع مهمی است 
که والدین باید به آن دقت و تامل ویژه داشته باشند؛ 
چراکه والدین همواره الگوی رفتاری فرزندان خویش 
محسوب می شــوند و باید نقش خود را در زندگی و 
تاثیر بر رفتار کودک درک کرده و به  سادگی از این 

مسئله عبور نکنند.

فرزندان دیجیتالی

رسانه های دیجیتال به عنوان نمادی از توســعه دنیای صنعتی به شمار می رود؛ اما در زمینه 
آموزش سواد رســانه ای ضعف های بســیاری وجود دارد، این درحالی  است که بهره مندی 
کودکان از این ابزارهای نوین، بدون آموزش و نظارت صحیح، مشکالت و نگرانی هایی را به همراه دارد.

 تولد ۲5۰ نوزاد در هر یک دقیقه
دریچه
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عالمت های اصلی تبدیل خال به سرطان  
پیشنهاد سردبیر:

یکی از استارت آپ های کشور موفق شده است با حذف دالل های متعدد و هزینه های جانبی دیگر 
به فروش میوه و سبزیجات بپردازد.هر یک از مشــتریان از طریق این استارت آپ می توانند مواد 
غذایی مانند میوه و سبزیجات را خریداری کنند؛ این ســایت به شکلی طراحی شده است که به 
سالیق مشتریان پاسخ می دهد.محصوالت این استارت آپ در چند دسته مختلف از جمله میوه های 
روزانه، بسته های میوه و سبزیجات خانواده، بسته های شــرکتی و بسته گروه های خاص تقسیم 
می شود؛ برای مثال هر یک از خانواده ها می توانند با توجه به تعداد افراد خانواده میوه روزانه خود 

را از این سایت خریداری کنند.
در این سایت و در رابطه با هریک از بسته ها جزئیات خاصی نوشته شده است؛ هر یک از مشتریان 
می توانند نوع، تعداد میوه ها و همچنین جزئیات مختلف دیگری که در رابطه با هریک از بسته ها 
است را مشاهده کنند.در این سایت بخشــی برای گروه های خاص طراحی شده است که بیماران 
خاص می توانند با مراجعه به آن بسته موردنظر خود را خریداری کنند؛ این بسته ها برای بیماران 

دیابتی، سالمندان، خانم های باردار، گیاهخواران، کودکان طراحی شده است.
بسیاری از کودکان در دوران رشد باید میوه و ســبزیجات را به طور روزانه مصرف کنند؛ اما شاید 
مادران  از این موضوع خبر نداشته باشند پس این استارت آپ به آنها می گوید که چه تعداد میوه و 

سبزیجات را مصرف کنند.
مدیر این اســتارت آپ در خصوص این ســایت یادآور شــد: این ســایت برای کمک به بیماران 
و تغییر نوع تغذیه ایرانیان طراحی و ایجاد شــده اســت زیرا بســیاری از ایرانیان نمی دانند که 
باید چه تعداد میــوه در روز بخورند و بیماران هــم نمی دانند که چه میوه هایــی را باید مصرف 
 کنند؛ اما این ســایت می تواند با ارائه برنامه غذایی مناســب به ســالمت تغذیه ایرانیان کمک

 کند.

منزل
کافه 

برای تهیه اسموتی سبزیجات بهاری که شامل دو طبقه است به 
مواد زیر نیاز دارید:

کاهو، جعفری، سیب، توت فرنگی،  ریواس، آب پرتقال
طرز تهیه:

ی کاهو، دو قاشــق غذاخوری جعفری، سیب، موز سرخ شــده یخ زده، کنجد،  مــا خر
خرد شــده و یک دوم فنجان آب پرتقــال را در مخلوط کــن ریخته و 

هم بزنید تــا محلولی یکدســت تولید شــود.برای الیه دوم 
اســموتی، دو فنجان توت فرنگی خردشــده، یک فنجان 
ریواس خرد شــده، مقــداری کنجد، خرمای خردشــده، 

۱۵۰ گرم ماســت خامه ای و یک دوم فنجــان آب پرتقال را در 
 مخلوط کــن ریخته به هم بزنیــد تا تبدیل به ترکیبی یکدســت 

شود.
ســپس مخلوط اول را در لیوان ریخته، آن را مدتی در یخچال بگذارید 
تا خود را ببندد، ســپس نیمــه دوم لیوان را با مخلــوط بخش دوم 
 پــر کنید؛ در ایــن زمان اســموتی شــما برای مصــرف آماده

 است.

اسموتی سبزیجات بهاری

اسطوخودوس
اسطوخودوس گیاهی موثر و محرک است که برای برطرف کردن مشکالت گوارشی و عصبی خوب عمل می کند. می توانید روغن اسطوخودوس را از عطاری ها 
بگیرید و در عین حال با صرف هزینه کمتری آن را در منزل تهیه کنید. این کار ســاده و ارزان اســت و روغنی در اختیارتان قرار می دهد که می توانید همواره 
از آن استفاده کنید. روغن اســطوخودوس یکی از روغن های خالص و طبیعی است که در ماســاژ و همچنین رایحه درمانی مورد استفاده قرار می گیرد. روغن 
اسطوخودوس به دلیل خواص زیادی که دارد یکی از پرمصرف ترین روغن ها در حوزه پزشکی و تولید لوازم آرایشی بهداشتی است. روغن اسطوخودوس می تواند 
مشکالت تنفسی مانند گریپ، سرماخوردگی، چرک گلو، سرفه و آسم را تســکین دهد. می توانید این روغن را روی گردن یا پشتتان بزنید و یا اینکه به حالت 

استنشاقی استفاده کنید.

عطارباشی

آلزایمر به طور چشمگیری با سن در ارتباط است گرچه شیوع آن در هر دو جنس مشابه است؛ اما به علت عمر بیشتر 

زنان در مقایسه با مردان، در خانم ها شایع تر است.به گفته متخصصان تغذیه با اصالح رژیم غذایی عالوه بر این که از 

بروز این بیماری کاسته می شود، می توان به کاهش عالئم و شدت آن در بیماران آلزایمری نیز کمک کرد. همچنین 

مکمل هایی وجود دارد که در بیماران مبتال به آلزایمر نقش چشمگیری داشــته و مصرف آن در دوران سالمندی 
می تواند بروز آلزایمر را به تاخیر اندازد. 

آلزایمر یک بیماری التهابی

آلزایمر یا فراموشی یک بیماری التهابی پیشرونده و تخریبی سیستم عصبی است. این بیماری در نتیجه التهاب مزمن 

سلول های عصبی در نواحی مغز و در پی آن ناکارآمدی بدن در مقابله با عامل التهاب زا و مرگ سلول عصبی ایجاد 
می شود و به عنوان شایع ترین نوع دمانس )زوال عقل( مطرح است .

عالئم شروع آلزایمر

عالئم اولیه آلزایمر شامل فراموشی و از دست دادن تمرکز است که چون این عالمت از نشانه های پیری است اغلب 

نادیده گرفته می شود. وقتی بیماری پیشرفت می کند ممکن است عالئم دیگری مانند تغییر شخصیت، اختالالت 

رفتاری، کاهش حافظه و زوال عقل اتفاق بیفتد که عمدتا در این مقطع، بیماری تشخیص داده می شود. آلزایمر ابتدا 

باعث می شود شخص قرار مالقات ها، اتفاقات روزانه و عمدتا جای اشیا را فراموش کند. وقتی بیماری پیشرفت کرد 

می تواند باعث اختالالت حرکتی و راه رفتن شود و در مراحل نهایی احتمال دارد فعالیت های فکری فرد را متوقف و 
در نهایت باعث ناتوانی شود .

نقش تغذیه در  کنترل آلزایمر

رژیم غذایی مناسب می تواند از شیوع بیماری آلزایمر یا تشدید عالئم آن بکاهد. مطالعات نشان داده رژیم سرشار از 

اسیدهای چرب اشباع، الکل و همچنین خوراکی های فاقد مواد آنتی اکسیدان می تواند بروز آلزایمر را افزایش و سن 

شروع عالئم آن را کاهش دهد. در مقابل، رژیم غذایی سرشار از اســیدهای چرب غیراشباع و مواد آنتی اکسیدانی 
بخصوص در برخی ادویه ها می تواند عالوه بر کاهش شیوع بیماری، عالئم آن را هم کاهش دهد .

مکمل های تقویت کننده سیستم عصبی

اسید چرب امگا 3 که بیش از 7۰ درصد ساختار مغز و سیستم عصبی را تشکیل می دهد بسیار مفید است و می تواند از 

تخریب سیستم عصبی جلوگیری کند و بیماری را به تاخیر بیندازد؛ البته به علت مصرف داروهای ضدانعقاد خون و 

همچنین داروهای ضد فشار خون در سالمندان تجویز مکمل امگا 3 باید با احتیاط باشد . مکمل های کولین با این که 

کمتر مورد توجه قرار گرفته اند ولی نقش مهمی در ساختار سیستم عصبی دارند و به صورت ترکیبی یا جداگانه در بازار 

موجودند. همچنین مکمل های روی و آهن نیز به عنوان مواد مغذی موثر در ساختار و عملکرد سیستم عصبی موثرند.
موثرترین مکمل های ویتامینی- آنتی اکسیدانی

مهم ترین مکمل هایی که می توان برای بیماران مبتال به آلزایمر تجویز کرد ویتامین های آنتی اکسیدانی بخصوص 

ویتامین E و C است که نتایج بسیار خوبی نشان داده و می تواند التهاب ناشی از بیماری را به طور چشمگیری کاهش 

دهد. البته مصرف مکمل ویتامین C در بیماران مبتال به اختالالت کلیوی باید مورد توجه قرار گیرد. عالوه بر این، سایر 

آنتی اکسیدان ها مانند بتاکاروتن، روی و سلنیوم هم می تواند مفید باشد .مهم ترین ویتامین های محلول در آب که در 

سیستم عصبی نقش دارند ویتامین های گروه B شامل B1 و B12 و ویتامین های B2 و B3 هستند . 
کم خونی سالمندان

نکته مورد توجه این که کم خونی شایع در ســالمندان، کم خونی پرنیشوز است که متاسفانه اغلب مورد توجه قرار 

نمی گیرد و می تواند یکی از علل زوال عقل باشــد. در این افراد باید دریافت کافی B9 ) اسید فولیک( و B12 مورد 
توجه قرار گیرد .

چگونه با آلزایمر مقابله کنیم؟

ناباروری؛ نقصی که دیگر تابو نیست

    هزینه ها و قانون، اصلی ترین چالش های درمان ناباروری در ایران است؛    

ناباروری امروزه دیگــر یک هیوالی قدرتمند نیســت که تا 
سال ها بر زندگی و روح و روان زوج ها چمبره بزند و آنها را در 

آرزوی داشتن فرزند تا ابد چشم انتظار نگه دارد. 
بر اســاس اعالم انجمن جنین شناســی ایــران از هر ۵ زوج 
ایرانی یک زوج با مشــکل ناباروری درگیر است؛ اما این بدان 
معنی نیســت که برای این زوج ها درمان های ناباروری مانند 
IVF انجام می شــود بلکه این افراد دچــار تاخیر در باروری 

شــده اند با وجود این آمار نگران کننده، پیشرفت های ایران 
در زمینه درمان ناباروری بســیار قابل توجه بوده و کشور را 
 در میــان برترین های درمان ناباروری در ســطح جهان قرار 

داده است.
 اگر چه هنوز هم درمــان برخی از موارد نابــاروری با صرف 
هزینه های سرسام آور امکان پذیر است؛ اما در نهایت تعداد 
 زوج هایی که هرگز نتوانند بچه دار شوند امروزه تقریبا صفر

 است.
روش های نوین،به کمک زوج های نابارور آمده است 
پیش بینی می شود که تا 2۰ سال آینده، روش های نوینی مانند 
پودر تخمک، تولید تخمک از ســلول های پوســت، رحم و 
تخمدان مصنوعی برای درمان ناباروری مورد اســتفاده قرار 
گیرند. همچنین در چند سال اخیر روش های شگفت انگیزی 
مانند پیوند رحم توانسته اســت افرادی که دارای نقص های 
مادرزادی هســتند را نیز صاحب فرزند کند. در چند ســال 
گذشته پزشکان سوئدی موفق شده اند که چندین عمل پیوند 
رحم را برای زنانی که همگی بدون رحم متولد یا مجبور شده 
بودند به دلیل ابتال به سرطان دهانه رحم، آن  را بردارند را انجام 
دهد. این عمل موفقیت آمیز موجب شد تا برای نخستین بار 
در جهان، یکی از این زنان با استفاده از رحم پیوندی که از مادر 
خود دریافت کرده است، فرزندش را در سپتامبر 2۰۱4 به دنیا 

آورد. 
ناباروری درمان می شود؛ اما هزینه ها کمر شکن 

است

اگر چه اجرای درمان های ناباروری می تواند امروز بسیاری از 
زوج ها را به رویای داشتن فرزند نزدیک کند؛ اما هزینه های 
این درمان ها همچنان مانع بزرگی بر سر راه افراد نابارور است 
در اغلب موارد درمان ناباروری متضمن هزینه های بســیار 
زیادی است که به دلیل قطعی نبودن هر کدام ار روش های 
درمان ممکن است نیاز به چندین دوره تکرار و یا استفاده از 
داروهای گران قیمت داشته باشــد که برای بسیاری از افراد 

پرداخت آنها دشوار باشد. 
مســئله ای که رییس انجمن علمی مامایی ایــران نیز به آن 
اذعان داشــته و می گوید: امروز نمی توانیم خانواده ها را به 
خاطر درمان ناباروری فقیر کنیم و این وظیفه حاکمیت است 
که حمایت کند.از آنجا که بسیاری از تجهیزات و داروهایی که 

کشور مورد اســتفاده قرار می گیرد برای درمان ناباروری در 
وارداتی است، تحریم ها 
و نوسانات دالر تاثیر 
زیادی بــر هزینه 
 های تامین دارو 
و تجهیــزات 
و  داشــته 
این مســئله 

موجب شــده تا هزینه های درمان ناباروری حتی تا دو برابر 
افزایش پیدا کند. 

در حال حاضر هزینه هر دوره درمان نابــاروری اعم از دارو، 
خدمات پاراکلینیکی و اتاق عمل بســته به میزان مشکالت 
زوج ها بین 2/۵ تا ۵ میلیون تومان است و هر زوج برای درمان 

باید 3 تا 4 دوره درمانی را پشت سر بگذارد.
اگر چه بسیاری از درمان های ناباروری با اجرای طرح تحول 
ســالمت به صورت رایگان انجام می پذیرد؛ اما به دلیل کم 
اثر بودن داروهای تولید داخل و ریســک باالی آنها بیماران 
ترجیح می دهند تا درمان خود را در کلینیک های خصوصی 
و با داروهای خارجی و البته با تضمین نتیجه دهی بیشــتر 

دنبال کنند.
ناباروری در خأل قانونی و مشکالت پیش رو

رحم اجاره ای از جملــه روش های مورد توجــه در درمان 
ناباروری است. این روش اگر چه موجب شد تا بسیاری از زوج 
های جوان پس از سال ها چشم انتظاری بتوانند فرزندانشان 
را در آغوش بگیرند؛ اما قانون جامع در این زمینه مشکالتی را 

نیز ایجاد کرده است. 
دبیر کمیته اخالق پزشکی پژوهشــگاه رویان در این زمینه 
می گوید: در باروری به وســیله رحم اجاره ای به دلیل اینکه 
از غیرخانواده برای فرزندآوری اســتفاده می شود یک سری 
چالش های حقوقی، اخالقی و فقهــی را به همراه 
خواهیم داشــت و اگر چه مســئله ای 
مانند اهدای جنین قانون مدون 
کشــوری دارد، ولی در بقیه 
موارد دارای قانون نیستیم 
و بر اســاس قانون عمل 

نمی شود.

پریسا سعادت

عضو هیئت علمی  دانشگاه علوم پزشکی تهران 
مزایا و معایب استفاده از لیزر در درمان زخم 
را تشــریح کرد و گفت: بد ترمیم شدن زخم 
سبب نازیبایی پوســت، اختالل در عملکرد 
اندام و کاهش کارایی عضو می شود؛ بنابراین 
ترمیم دقیق و درست زخم به ویژه نوع مزمن 
بسیار اهمیت دارد.حسین طباطبایی اظهار 
کرد: زخم ها ممکن اســت آن قــدر خفیف 
باشند که به چشــم نیایند و برخی بزرگ تر 
بوده همچــون زخم های ناشــی از بریدگی 
و ســوختگی، همچنین برخی از بیماری ها 
همچون سرخک، آبله مرغان، زونا، تبخال و...

زخم ایجاد می کنند.طباطبایی با اشاره به اینکه واریس پا می تواند زخم وریدی، دیابت زخم های کف پا را ایجاد کند، گفت: 
لیزر در درمان زخم ها اثرگذار است و این مبحث در کنگره قاره ای درماتولوژی موردبحث و گفت وگو قرار می گیرد.وی ادامه 
داد: ســه نوع لیزر برای ترمیم زخم به کار می رود و  هر روش لیزری می تواند ایراداتی داشته باشد روش لیزر جوش دادن 

پوست از طریق حرارت کمتر به بافت های اطراف آسیب می رساند.

مزایا و معایب استفاده از لیزر برای درمان زخم

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران۴ عالمت اصلی تبدیل خال به سرطان را تشریح 
کرد و گفت: افرادی که در بدن خود خال های زیادی دارند باید بیشتر مراقب باشند 

و عالئم سرطان مالنوم را جدی بگیرند.
دکتر یحیی دولتی ، اظهار داشــت: به طور کلی خال ها به دو دســته مادرزادی 
و اکتسابی تقســیم می شــوند و برخی از آنها ممکن اســت به سرطان مالنوم 
 که یکــی از خطرناک ترین ســرطان ها بــوده و درمان مشــکلی دارد تبدیل 

شود.
وی افزود: البته اگر سرطان مالنوم زود تشخیص داده شود و خال سریعا برداشته 
شود احتمال نجات فرد بســیار زیاد خواهد بود. بنابراین افرادی که در بدن خود 
خال های زیادی دارند باید بیشــتر مراقب باشند و عالئم سرطان مالنوم را جدی 
بگیرند.دولتی با اشاره به اینکه خال های بزرگ سیاه و مودار احتمال تبدیل شدن 
آنها به سرطان مالنوم بیشتر است، گفت: ۴ عالمت بزرگ ابتال به این سرطان بزرگ 
شدن سریع آن، دندانه دار شدن خال، رنگ خال از یکنواختی در آمدن و خونریزی 
است که افراد در صورت مشاهده این موارد حتما باید به متخصص پوست مراجعه 

کنند.

فناوری دانش بنیان برای اصالح رژیم غذایی ایرانی هاعالمت های اصلی تبدیل خال به سرطان  

استفاده از کفش های مناسب و صحیح نشستن، ایســتادن و خوابیدن باعث پیشگیری از درد در 
ناحیه کمر در دوران بارداری خواهد بود.حبیب مفخم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، گفت: 
»کمردرد در دوران حاملگی دردی است که بسیاری از خانم ها آن را تجربه می کنند نکات مهمی 

هم در مورد کمردرد در دوران حاملگی وجود دارد .«
وی افزود: »با بزرگ شدن شکم و قرار گرفتن وزن در قسمت جلوی بدن نیاز به حفظ تعادل و افزایش 
فشار بیشتر به ناحیه ستون فقرات و مهره هاست و همینطور نیاز به افزایش انقباض و قدرت در ناحیه 
عضالت پشت است و اینها با افزایش سن حاملگی و بزرگ شدن شکم و افزایش وزن جنین نیاز به 

این تغییرات بیشتر است و کمردرد را بیشتر می کند.« 
این متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ادامه داد: »استفاده از ورزش های مناسب در دوران بارداری 
به گونه ای که با تقویت عضالت جدار شکم و تقویت عضالت ناحیه اطراف ستون مهره ها می توانیم 
میزان کمردرد را به شــکل قابل مالحظه ای کمتر کرد .« وی در ادامــه تاکید کرد: » کفش های 
مناسب و اســتفاده از توصیه هایی در مورد نحوه نشستن و ایستادن و خوابیدن باعث پیشگیری از 

درد در ناحیه کمر خواهد بود.«

چگونگی کاهش کمر درد در دوران بارداری
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خودکشی لوا؛
 تاوان یک نمایش ضعیف!

در ماه های اخیر اخبــار زیادی در مورد تمایل 
رئال مادریــد به جذب 
رابرت لواندوفسکی، 
گلزن باتجربه بایرن 
مونیخ شنیده شده 
و خود این بازیکن 
هم عالقه مند اســت 
در تابســتان امسال 

مونیخ را به مقصد پایتخت اسپانیا ترک کند.
 اما لواندوفســکی در دیدار برابر رئال مادرید 
عملکرد خوبــی در میدان نداشــت و در چند 
صحنه، بخت های مناســبی را برای باز کردن 

دروازه ناواس از دست داد. 
با این نمایش، شاید کهکشانی ها در مورد جذب 
این مهاجم 30 ساله تجدید نظر کرده و تمرکز 
خود روی انتقال مهره هایــی چون ایکاردی و 

هری کین قرار دهند.

خطای گزارشگران!

پیشنهاد سردبیر:

با توجه به جلسه روزهای اخیر خادم و اللوویچ ، میزبانی 
ایران در رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی در سال 
۲0۱۸ میالدی مجددا پذیرفته شد.جام جهانی کشتی 
فرنگی که قرار بود فروردین ماه ســال جاری در ایران 
برگزار شود،  به دلیل شــرایط خاص فدراسیون در آن 
زمان و همچنین فراهم نبودن خدمات الزم و ســالن 

برگزاری مسابقات در شهر متقاضی میزبانی) اهواز(، از 
سوی اتحادیه جهانی  با ابهاماتی روبرو شد و در نهایت 
در زمان مقرر برگزار نشــد. بازسپاری مجدد  برگزاری 
مســابقات مذکور نیز منوط به  روشن شدن وضعیت 
مدیریت فدراسیون  کشــتی ایران و در نهایت جلسه 

مشترک با اتحادیه جهانی کشتی شد.

با توجه به جلسه روزهای اخیر خادم با نناداللوویچ ریس 
اتحادیه جهانی کشتی در صربستان، مقرر شد با توجه 
به محدودیت زمانی در سال ۲0۱۸ میالدی، ایران زمان 
مشخصی را بعد از مسابقات جهانی مجارستان و  قبل 
از پایان ســال جاری میالدی برای جام جهانی کشتی 
فرنگی در نظر گرفته و به اتحادیه جهانی اعالم کند تا در 
نهایت زمان مشترک و مورد تایید طرفین مشخص شود.

البته اتحادیه جهانی کشتی از ایران تقاضا کرد در ارتباط 
با شهر میزبان برگزاری مسابقات بررسی مجددی داشته 

باشد.قرار است فدراسیون کشتی با توجه به وضعیت 
متفاوت اقتصادی امروز کشــور، به ویــژه هزینه های 
سنگین ارزی در کشور  که بالطبع فدراسیون کشتی به 
عنوان میزبان هم با آن مواجه است و همچنین عملکرد 
حمایت کننده مالی متقاضی میزبانی مســابقات جام 
جهانی در این مدت، مجددا موضوع میزبانی مسابقات 
را بررســی و در نهایت با توافق ایران و اتحادیه جهانی 
شهر میزبان جام جهانی کشتی فرنگی در سال ۲0۱۸ 

میالدی در آینده نزدیک اعالم شود.

پس از جلسه اللوویچ و رسول خادم رخ داد؛
بازگشت میزبانی جام جهانی کشتی به ایران 

فوتبال جهان

۲۰۰ میلیون پوند، رقم 
لیورپول برای فروش صالح

محمد صالح، بهترین بازیکن لیورپول و لیگ 
برتــر انگلیس در فصل 
جاری بوده اســت. 
این بازیکن مصری 
در فصل جابجایی 
تابســتانی بود که 
از رم به قرمز پوشان 
آنفیلــد پیوســت و تا االن 
فراتر از انتظار ظاهر شده است.صالح در لیگ 
برتر انگلیس بــا زدن 3۱ گل در صدر جدول 
بهتریــن گلزنان جای دارد و توانســت عنوان 
بهترین بازیکن را هم به دست آورد.او با نمایش 
درخشان در لیگ قهرمانان اروپا در آستانه به 
فینال رساندن لیورپول است و اگر درخشش او 
ادامه داشته باشد این شــانس را دارد که توپ 

طال را به دست آورد.
 این بازیکن مصــری مورد توجــه غول های 
بزرگ فوتبال اسپانیا قرار گرفته است. زیدان 
پیش از این به ســتایش از صــالح پرداخت و 
به نظر می رســد که رئال مشــتری جدی این 

بازیکن باشد.
 روزنامه دیلــی میل انگلیس اعــالم کرد که 
لیورپول برای فروش صالح ۲00 میلیون پوند 
قرار داده است و حتی اگر این رقم هم ارائه شود 

شاید او را نفروشد.

 هافبک تاتنهام 
گزینه جدید ژوزه

هافبــک تاتنهام به لیســت خرید ســرمربی 
شیاطین ســرخ اضافه 
شــده اســت.ژوزه 
مورینیــو که این 
روز هــا در صــدد 
است تا فصل را به 
بهترین شکل به پایان 
برساند و نایب قهرمانی خود 
را قطعی کند، به دنبال تهیه لیست بازیکنان مد 
نظرش هم هست تا به مســئوالن باشگاه ارائه 
بدهد تا آنها هم برای خریــد بازیکنان مد نظر 

ژوزه اقدام کنند.
طبق ادعای رســانه های انگلیسی این لیست 
تهیه شــده و ژوزه اولویــت بندی های خود را 
هم انجام داده اســت.این در حالی اســت که 
دنی رز، هافبک تاتنهام هم به تازگی به لیست 
 خریــد این ســرمربی برای فصل بعــد اضافه 

شده است.

تیم دسته اولی المعیذر قطر به دنبال تمدید قرارداد مدافع ایرانی اش 
یعنی سیامک کوروشی است.با پایان یافتن لیگ دسته اول قطر اگر 
چه این تیم موفق به صعود به لیگ ستارگان نشد؛ اما برای سیامک 
کوروشی فصل خوبی بود به این خاطر که با به ثمر رساندن 5 گل و 
خلق سه موقعیت گل یکی از بهترین های تیمش بود و بعید نیست 

با این عملکرد به یک تیم جدید خارجی ملحق شود.

تیم قطری به دنبال تمدید قرارداد مدافع ایرانی

هادی طباطبایی درباره وضعیت حسین حسینی به موضوعی اشاره 05
کرده که خوراک مخالفان تلگرام و شبکه های اجتماعی است. او در 
گفتگویی که خبرآنالین آن را منتشر کرده گفته:» متاسفانه فضای 
مجازی بالی جان فوتبالیســت های ایرانی شده اســت. یا از سوی 
هواداران تیم رقیب یا هواداران خودی، بازیکنان تحت فشار قرار می 

گیرند و یا خودشان وارد فضاهای غیرحرفه ای می شوند.

مشکل حسینی از دید طباطبایی

01
 یوفا، بایرن مونیخ را
 جریمه خواهد کرد

یوفا قصد دارد باشگاه بایرن مونیخ را به خاطر 
حضور یک هــوادار در 
میانه بازی در داخل 
زمین و همینطور 
استفاده از بنرهای 
غیرقانونی، جریمه 
کند.پس از پایان بازی 
رئال مادرید و بایرن مونیخ، 
یک هوادار بــه داخل زمین دویــد و پیراهن 
فرانک ریبری را کشــید و نزدیک بود او را به 
 زمین بیندازد که توســط ماموریــن امنیتی

 مهار شد. 
به عالوه، یک هوادار دیگر به سراغ تونی کروس 
رفت و دیگری سعی داشــت با رونالدو سلفی 
بگیرد.همچنیــن بنری در بین تماشــاچیان 
بایرن وجود داشت که شعاری توهین آمیز در 
آن نوشته شده بود که به نظر می رسد باشگاه 

بایرن را دچار دردسر خواهد کرد. 

پیشخوان

40 هــزار بلیت برای 
بازی سپاهان- استقالل

پــرسپــولیــس- 
سیپدرودشــت، جشن 

سرخ ها در آزادی

عبور و مرور جمعه شب 
فقط با پالک های سرخ

 مراسم حافظ جام

 استیلی انتخاب قطعی 
اش را انجام داد، امید به 

کرانچار

هفته پایانی هفدهمین دوره لیگ برتر با برگزاری ۸ دیدار پیگیری شد 
که در پایان این دیدارها ذوب آهن با برتری یــک بر صفر مقابل نفت 

تهران نایب قهرمان لیگ هفدهم شد.
ذوب آهن بازی را با حمالت دامنه دار خود آغــاز کرد و از همان ابتدا 
نبض بازی را در اختیار گرفت. شاگردان قلعه نویی موقعیت های زیادی 
را روی دروازه نفت خلق کردند که تنها یکی از آنها توسط کی روش به 
گل تبدیل شد. نفتی ها هم که انگیزه ای برای این بازی نداشتند روی 
ضد حمالت خود توسط عیسی آل کثیر حرکت هایی را داشتند که 

هیچ کدام از آنها به موقعیت گل تبدیل نشد.
نیمه دوم با ارایه بازی هجومی از دو تیم آغاز شد و شاهد بازی زیبایی 
بودیم. نفت تهران هیچ نشانی از یک تیم سقوط کرده نداشت و تا ثانیه 
های آخر مردانه جنگید. اما ذوبی ها با یک بازی برتر توانستند از تک 

گل خود محافظت کند.
 پرونده هفدهمین دوره مســابقات لیگ برتر تیم فوتبال ســپاهان با 
شکست مقابل استقالل تهران بسته شد تا ســیاه ترین فصل طالیی 

پوشان اصفهان در ادوار لیگ برتر به پایان برسد.
ســپاهانی ها با وجود حضور نزدیک به 35 هزار تماشاگر در ورزشگاه 
نقش جهان نتوانســتند استقالل را شکســت دهند تا فصل سیاه این 
تیم با شکست خانگی به پایان برسد. زرد پوشان البته روز خوبی برابر 

استقالل داشتند و چند موقعیت خوب خلق کردند اما در نهایت 
این استقالل بود که توانســت با گل تیام برنده بازی باشد و در نهایت 
این بازی با تک گل تیام به پایان رسید تا استقالل در لیگ هفدهم، به 

رده سوم دست پیدا کند.
ســپاهان لیگ را در رده چهاردهم به اتمام رساند تا بدترین رتبه خود 
در لیگ برتر را تجربه کند. زرد پوشان اصفهانی فصل بدی را به پایان 
رساندند و از همین حاال باید برای ترمیم تیم خود اقدام کنند تا فصل 
آینده، شرایطی مانند امسال نداشته باشند. این اتفاق باعث شد تا امیر 
قلعه نویی بارها از سوی سکو ها تشویق شــد تا تشویق قلعه نویی در 
اصفهان در روزی که این ســرمربی نایب قهرمان لیگ شده بود، اتفاق 

ویژه این دیدار باشد.

افســانه ای هســت که می گوید اگر عقرب را وسط 
حلقه ای از آتش بینــدازی و راه فــراری پیدا نکند 
خودش را نیش می زند! گاهی که زخم زبان ها، متلک 
پراندن ها، شوخی های به ظاهر بانمک و غیرضروری 
برخی گزارشگران فوتبال را می شنوم یاد حلقه آتش 
می افتم. بازیکنانی که وسط آن حلقه قرار می گیرند 
شاید خودشان را نیش نزنند اما ممکن است به شدت 

صدمه ببینند. روحی و حتی جسمی!
این شــگفت انگیزترین نوع مصدومیــت در دنیای 
فوتبال است. در فوتبال  فارسی بسیاری از بازیکنان 
وقتی در معرض انتقادات قــرار می گیرند می گویند 
من اصال  روزنامه نمی خوام، اصال برایم مهم نیســت 
دیگران چه می گویند… اما مهم است! به ویژه با بروز 
و ظهور شبکه های مجازی حتی اگر واقعا  نروند سراغ 
خبرها، این خبرها هســتند که سراغ شان می آیند. 
از گوشــی های موبایل تا برنامه های ورزشی و حتی 
شعارهای تماشاگران روی سکوها در هنگام مسابقه 

و تمرین.
گزارشــگران فوتبال روی بخش بزرگی از هواداران 
فوتبــال تأثیر می گذارنــد. جوان ترها شــوخی ها، 
تحســین ها، نقدها و حتی پوزخندهای گزارشگران 
را تکــرار می کنند و اندک اندک به برچســب هایی 
تبدیل می شوند که جدا کردن آنها از بازیکنان دشوار 

می شود.
– »گرچه شاید بازی این بازیکن زیاد به چشم نیاد اما 
با بازی ساده اما فداکارانه و در خدمت تیم،  بار اصلی 

بازی رو،  اون بر دوش داره«
– » این بازیکن اصال  انــگار توی زمین حضور نداره، 
یک بازیکن کامــال معمولیه. بازیکنــان خالق تر و 
تکنیکی تری هســتن که می تونن جریــان بازی رو 

زیباتر کنند«
هر دو این جمالت را می شود در مورد »یک« بازیکن 

واحد به کار برد. بســتگی دارد که گزارشگر به بازی 
او عالقه داشــته باشــد یا نه، آن وقت همین نگاه به 
مخاطب منتقل می شود؛ یک بازیکن فداکار و کارگر 
یا نورچشــمی مربی و ضایع کننده حق ستاره های 

نیمکت نشــین! هر چقدر درجه محبوبیت و 
مقبولیت گزارشگر بیشتر باشد نفوذ این کالم 
و نگاه در مخاطب بیشــتر است. آنچنان که 

حتی مربی را هم تحت تأثیر قرار می دهد!
در ادوار لیگ بازیکنان بسیاری را می شود 

مثال زد که با همین برچسب ها به سوژه طنز 
تبدیل شدند و کیفیت شان 
عمال  به حاشیه رانده شد. 
احمد مومن زاده و محسن 
ربیع خــواه دو نمونه دم 
دســتی از قربانیان این 

ماجرا هســتند. در اینکه 
خود آنها گاه کیفیت مناســبی ارائه 
نکرده اند تردیدی نیســت اما فشار 

خردکننده گزارشگران را نمی شود نادیده گرفت.
پرسپولیس چندســال با هافبک های فانتزی باز در 
میانه جدول دست و پا زد و حاال با محسن ربیع خواه 
که فوتبال چشم نوازی بازی نمی کند دو سال پیاپی 
قهرمان لیگ برتر شــده و اگر سه فصل پیش کمی 
خوش شانس بود و آن همه توپ به تیر نمی زد، امسال 
در قهرمانی هت تریک کرده بود. با این همه ربیع خواه 
همواره از سوی گزارشگران به عنوان یک بازیکن کند، 
کم تکنیک، بر هم زننده طراوت تیم، پســرخوانده 
برانکو و ... به بیننده معرفی شده است. گاه حتی او را 

دستمایه شوخی کرده اند.
اما آیا گزارشــگران از برانکو به تیم نزدیک ترند؟ اگر 
پرســپولیس نتیجه نگیرد گزارشگران از کار برکنار 
می شوند یا برانکو؟ هواداران برانکو را تحت فشار قرار 

می دهند یا گزارشگران؟...درســت یا غلط برانکو به 
محســن ربیع خواه اعتقاد دارد، همانطور که هنگام 
مربیگری در تیم ملی به سیدمحمد علوی باور داشت. 
اما آیا گزارشگر این حق را دارد تا سلیقه شخصی اش 

را به افکار عمومی تحمیل کند؟
این حق ماســت که از ســبک بازی بازیکنانی مثل 
ربیع خواه خوشمان بیاید یا لذت نبریم اما او هرگاه 
به زمین می آمد بخشی از توانش را گزارشگرها از قبل 
دزدیده بودند، هر توپی که به او می رسید بخشی از 
تمرکزش روی این موضــوع بود که اگر لو بدهد، اگر 

پاس غلط بدهد، اگر اقدام به دریبل 
کند و ناموفق بشــود گزارشگر چه 

جمله ای به سمتش شلیک می کند؟
خوانندگانی که یک بار پشــت تریبون و رو به چند 
صد نفر ســخنرانی کرده اند یــا درون زمین ورزش 
مقابل تماشــاگران حاضر شــده اند، می دانند این 
هــراس از قضاوت هــای بی رحمانه چــه توانی از 
آدم می گیــرد. وقتــی ربیع خــواه مصدوم شــد، 
یاد گزارشــگرانی افتادم که او را بی رحمانه ســوژه 
کردنــد و ایــن فشــارها مثل حلقــه آتــش او را 
 آنقــدر در برگرفــت تــا عضله هایش را متالشــی

 کرد.

خطای گزارشگران!
  عجیب ترین مصدومیت در فوتبال؛ 

هندبالیست های اصفهانی به تیم چی اس ام 
بخارست رومانی پیوستند

ا...کرم و سجاد استکی، ۲ هندبالیست اصفهانی که پیش از این 
در ترکیب تیم دیناموبخارســت رومانی به میدان می رفتند 
برای فصل جدیــد لیگ هندبال رومانی بــه تیم چی اس ام 

بخارست رومانی پیوستند.
این باشــگاه در بخش بانوان قهرمان اروپاست و در حال 
آماده سازی تیم مردان قدرتمند برای حضور در لیگ برتر 
هندبال رومانی و کســب عنوان قهرمانی این مسابقات 
است.ا... کرم و سجاد استکی که سابقه بازی در تیم های 
هندبال ســپاهان اصفهان و ثامن الحجج ســبزوار و 
قهرمانی با این تیم ها را دارند در ۲ فصل اخیر در تیم 

دیناموبخارست رومانی توپ می زدند.

بحران تبانی در مسابقات 
سطح پایین تنیس

کمیته نظارت بر تنیس سال ۲0۱۶ در گزارشی 
هشدار داد که مشــکل تبانی در مسابقات سطح 

پایین تنیس بســیار خطرناک شــده است.یکی 
از دالیل این مســئله کم بودن پاداش ها و جدایی 

مسابقات است.گفته می شود که بسیاری از مشکالت 
مربوط به تبانی ناشی از اسپانســرینگ کمپانی های 
مربوط به شرط بندی است. برخی مسئوالن فدراسیون 

جهانی تنیس در توافق هایی با این شرکت ها دیرتر نتایج 
را  روی اســکوربردها می گذارند تا به افرادی که شــرط 
بندی می کنند فرصت شرط بستن به روی نتیجه واقعی 

را بدهند.

 اخراج بهترین بازیکن جهان
 از اردوی تیم ملی والیبال

ایگور کوالکوویچ، سرمربی تیم ملی والیبال در یک تصمیم قاطعانه 
امیرحسین اســفندیار بازیکن جوان تیم ملی را از اردو اخراج کرد. 

بهترین بازیکن نوجوانان جهان با وجود همه عالقه ای که کوالکوویچ به 
او داشت، به دلیل تاخیر در تمرینات، تنبیه انضباطی و مجبور به ترک 
اردو شد.ماجرا از این قرار است که در تمرین روز چهار شنبه اسفندیار 

دیر آمد و تاخیر داشت. اسفندیار بین دو تمرین هم بی اجازه بیرون 
رفت تا واکنش آنی ایگو کوالکوویچ را به همراه داشته باشد.سرمربی 
تیم ملی والیبال نیز که به شدت روی نظم و انضباط حساس است، در 

آخرین لحظاتی که لیست تیم ملی برای لیگ ملت ها بسته می شد، 
روی نام امیرحسین اسفندیار قلم قرمز کشید. بعد از حذف اسفندیار 

از لیست تیم ملی، از سوی کوالکوویچ قاسم کارخانه جانشین او شد 
و نامش در لیست ۲۶ نفره تیم ملی والیبال قرار گرفت.

             ممنوعیت فروش 
مشروبات الکلی در جام جهانی

مسکو فروش مشروبات الکلی را در جریان 
بازی هــای جــام جهانــی ۲0۱۸ ممنوع 
 کرد. هوادارانی که قرار اســت در جریان 
جــام جهانی بــه روســیه ســفر کنند با 
ممنوعیت فروش الکل روبه رو خواهند بود.

براین اســاس هواداران فقط می توانند از 
مناطقی که تحت پوشش منطقه فیفاست، 
الکل تهیــه کنند اما بارها و رســتوران ها 
از فروش الــکل ممنوع هســتند.کیریل 
ملشــکین، معاون رییس بخش امنیت و 
مبارزه با فســاد منطقه ای مســکو، گفت: 
مقامــات اجرایــی از قلمــرو ممنوعیت 
فروش و مصــرف مشــروبات الکلی دفاع 
می کند.درگیری هایــی که بین طرفداران 
انگلیس و روسیه در مارسی رخ داد، یکی 
از بدترین ها بود که تعداد زیادی از مردم به 
آسیب دیدند. در حال حاضر نگرانی هایی 
برای طرفــداران انگلیس که به مســکو 
ســفر می کنند، وجود دارد زیرا تنش بین 
دو کشور به دلیل مســمومیت سرگئی و 
دخترش یولیــا اســکریپال در ماه مارس 

وجود دارد.

جام جهانی

ناراحتی جدید شفر: 
بلک لیست تقلبی

یکی دو روز قبل بود که اعالم شــد وینفرد شفر 
از دست یکی از مســئوالن باشگاه ناراحت است 
و می گوید او برای تیم حاشــیه درست می کند. 
خبرگزاری میزان به جزئیات این ماجرا اشــاره 
کرده و نوشته:» به گوش سرمربی استقالل رسیده 
یکی از مسئوالن اســتقالل به برخی از بازیکنان 
گفته که شفر به آنها برای فصل بعد نیازی ندارد. 
اتفاقی که باعث عصبانیت سرمربی استقالل شده 
است. شــفر این موضوع را به مسئوالن استقالل 
اعالم کرده کــه به هیچ عنوان نباید در آســتانه 
بازی های حساس استقالل این صحبت ها مطرح 
شود.سرمربی آلمانی گفته که لیست اصلی پیش 
اوست و حتی رضا افتخاری مدیرعامل باشگاه هم 

از آن خبری ندارد«

در حاشیه
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ارديبهشت

برد ذوب آهن در روز باخت سپاهان؛

نایب قهرمانی، تمام سهم اصفهانی ها از لیگ هفدهم
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دیپلماسی شهری برای حل معضل کم آبی

پیشنهاد سردبیر:

چهره ها

 شورا

نایب رییس شورای اسالمی شهر 
خبر داد:

اختصاص  850 میلیارد تومان 
برای توسعه  حمل ونقل پاک

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان اظهار 
کرد: بودجه شــهرداری با رویکرد حمل و نقل 
پاک بوده است. امســال حدود یک هزار و ۲۶۰ 
میلیارد تومان از بودجه سه هزار میلیارد تومانی 
شهرداری اصفهان به حمل و نقل اختصاص داده 
شده است که بخشی از این بودجه در مسیر حمل 

و نقل پاک قرار می گیرد.
علیرضا نصر اصفهانی ادامه داد: به طور مشخص 
بالغ بــر ۸۰۰ میلیارد تومــان از بودجه حمل و 
نقل ســال ۹۷ به قطار شــهری اختصاص داده 
شده است که قطعا در مســیر حمل و نقل پاک 
خواهد بود. نایب رییس شــورای اسالمی شهر 
اصفهان تصریح کرد: مبلــغ ۵۰ میلیارد تومان 
برای خریــد اتوبوس برقی و البته با مشــارکت 
بخش خصوصی اختصاص داده شده است.نصر 
اصفهانی با اشاره به فعالیت های معاونت حمل 
و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان در خصوص 
ایجاد فضا و تســهیالت برای شهروندان، اضافه 
کرد: هدف از ایجاد تسهیالت مبادرت شهروندان 
به خرید موتور برقی و دوچرخه برقی است البته 
لزوم اســتفاده از دوچرخه برقی بیشــتر به این 
دلیل است که زمینه ای فراهم شود تا افرادی که 
نمی توانند همه مسیر و با هر شیبی را رکاب بزنند، 
از دوچرخه برقی استفاده کنند و همچنین ایجاد 
انگیزه برای استفاده شهروندان از دوچرخه شود.

عضو شورای اسالمی شهر خبر داد:
 تعیین 13 اولویت فرهنگی 

برای شهر اصفهان 
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه 
در سال جاری برای کمیسیون فرهنگی شورای 
شهر،۱۳ اولویت را تعریف کرده ایم، اظهار کرد: 
بررسی آسیب های اجتماعی و به ویژه طالق که 
در اصفهان بیداد می کند در راس فعالیت های این 
کمیســیون قرار گرفته است.کوروش محمدی 
با تاکید بر اینکه حاشیه نشینی نیز از مهم ترین 
معضالت اجتماعی شهر اصفهان است، تصریح 
کرد: ضروری اســت که رســانه ها در خصوص 
آســیب های موجود این وصله ناجور شــهری 
اطالع رســانی کنند و بــا ارایه راهــکار به همه 
مسئوالن در راســتای کاهش این آسیب ها گام 
بردارند.این عضو شورای اسالمی شهر اصفهان 
با اشاره به اینکه پوشش اخبار مدیریت شهری 
موضوعی اجتناب ناپذیر اســت زیرا مخاطبان 
زیادی دارد، گفت: برای این امر پیشنهاد می شود 
کــه اداره ارتباطات رســانه ای بخش اعظمی از 
رسالت پوشش اخبار شهرداری را عهده دار شود و 
خبرگزاری ایمنا در این زمینه به چالش کشیدن 
بحران های مختلف موجود در جامعه را در دستور 
کار خود قرار دهد.وی برگــزاری میزگرد برای 
بررسی مشکالت موجود در اصفهان را ضروری 
عنوان کرد و افزود: خبرگزاری ایمنا با برگزاری 
میزگرد پیرامون مشــکالت اصفهان و دعوت از 
مســئوالن در ارائه راه حل برای مشکالت گام 

برداشته و مسئوالن را به چالش بکشند.

رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی 
شورای شهر :

باید مکان ثابتی برای اجرای 
تئاتر اختصاص داده شود

رییس کمیســیون فرهنگی اجتماعی شورای 
اسالمی شــهر اصفهان در زمینه سالن سینما 
همایون اصفهان و تبدیل آن به پردیس سینمایی 
اظهار کرد: در این باره در کمیســیون فرهنگی 
با رییس حوزه هنری جلســاتی برگزار کردیم و 
تفاهم نامه ای با حوزه هنری و معاونت فرهنگی 
شــهرداری منعقد شــد تا طی آن برنامه های 

مشترکی را به انجام برسانیم.
فریده روشن اظهار کرد: با توجه به اینکه قسمتی 
از ســینما همایون به حوزه هنری و بخشی به 
شهرداری مربوط اســت، از این رو هفته آینده 
جلســه ای جهت تعیین تکلیف این ســینما با 
معاونت ســازمان حوزه هنری و معاونت مالی،  
شهردار اصفهان و اعضای شورای شهر اصفهان 
برگزار می شود. وی با اشاره به نبود مکانی خاص 
برای تئاتر شهر در اصفهان، گفت: سینما همایون 
در گذشته مرکز تئاتر شهر بوده، از این رو با توجه 
به بازآفرینی حوزه چهارباغ و تبدیل آن به حوزه 
فرهنگی و کمک به صنعت توریسم و گردشگری 
باید مکان ثابتی برای تئاتر شهر اصفهان در نظر 
گرفته شــود که به دنبال این هســتیم تا سالن 

سینما همایون به مرکز تئاتر شهر تبدیل شود.
وی با تأکید بر لزوم حمایت از مباحث فرهنگی 
در استان تصریح کرد: خوشبختانه شورای شهر 
دوره پنجم دید خوبی نسبت به حوزه سینما دارد، 
بنابراین می بایست با فراهم نمودن زمانهایی برای 
گذراندن اوقات فراغت شــهروندان، در فرهنگ 
سازی و ارتقای هنرمندان در این بخش گام های 

مؤثری برداشته شود.

 گالیه امام جمعه اصفهان از معطلی مردم
 در سازمان ها:

عیددیدنی در ادارات را تا خرداد 
ادامه ندهید

امام جمعه اصفهــان در خطبه های نمــاز جمعه با 
اشاره به فرارسیدن روز جوان تشریح کرد: »کام« به 
ازدواج نیست که به جوانان مجردی که فوت می کنند 
می گویند »ناکام« و حضرت علــی اکبر هم ازدواج 
کرده بوده و همسر و اوالد داشته است.آیت اهلل سید 
یوسف طباطبایی نژاد اذعان داشت: جوان ما باید از 
این بترسد که به حق نباشــد از اینکه کار نادرست 
انجام دهد و لذتش این باشد که در راه خدا قدم بردارد 
و در راه خدا شهید شود و این چیزی است که دشمن 

نمی خواهد.
وی افزود: وقتی می خواهید برای شــهر شورا برای 
مشورت قرار بدهید آدم هایی را که خوف خدا را داشته 
باشند انتخاب کنید.امام جمعه اصفهان در خصوص 
روز کارگــر گفت: کارگری یک افتخار برای انســان 
اســت ؛ وقتی کارگر هســتیم باید کارمان را درست 
انجام دهیم، وقتی تا خرداد در بیــن اتاق های اداره 
عید دیدنی می روید و مردم در اتاق شما منتظرتان 

می مانند نانتان حرام می شود.
وی عنوان کرد: زمانی که در اداره هستید آن زمان مال 
شما نیست و حق ندارید کم و زیادش کنید و نباید از 
این اتاق به آن اتاق بروید، فقط در حد نیاز باید کار غیر 

اداری انجام دهید.

استاندار:
اصفهان آن گونه که هست به دنیا 

معرفی شود
استاندار اصفهان در جلسه شورای برنامه ریزی استان 
اصفهان در محل استانداری گفت: در بهترین شرایط 
میزان آبی که تا پایان شهریور امسال )سال آبی( وارد 
حوضه زاینده رود شد یک ســوم آبی است که سال 
گذشــته وارد این حوضه شد.محســن مهر علیزاده 
با بیان اینکه با این وضعیــت تامین آب برای بخش 
های صنعت، کشاورزی، محیط زیست و فضای سبز 
 مشــکل خواهد بود، اظهار کرد: با این وجود، تالش 
می کنیم آب را به صنعت و باغ ها برسانیم تا به آنها 
لطمه ای وارد نشود.اســتاندار اصفهان همچنین با 
اشاره به طرح برند گردشگری اصفهان، گفت: اصفهان 
نخستین استان در کشور است که برای این کار اقدام 
کرده است.برند یک شــهر در بردارنده ویژگی های 
فرهنگی، هنری، اجتماعی و صنایع مختلف آن شهر 
است که در زمینه های مختلف از جمله گردشگری 
کاربرد دارد کــه کارهای مطالعاتی بــرای انتخاب 
برند اصفهان از پنج سال گذشته آغاز شده اما هنوز 
رونمایی نشده است.مهرعلیزاده با تاکید بر اینکه برند 
گردشگری باید بر اساس حفظ هویت و اصالت های 
اصفهان باشد، افزود: در این برند، اصفهان آنگونه که 

هست باید به دنیا معرفی شود.

از سوی نیرو انتظامی انجام می شود
اجرای طرح »تطهیر« با هدف 
مقابله با تهیه پوشاک نامتعارف

فرمانده انتظامی استان اصفهان اظهار داشت: یکی 
از ارزشــمندترین نمادهای فرهنگی و اجتماعی در 
میان مردم ایران حتی قبل از اســالم، پوشش بوده 
و خانواده های ایرانی، همیشــه بر رعایت آن تأکید 
داشتند.ســردار مهدی معصوم بیگی  با بیان اینکه 
حجاب و عفــاف محکم ترین و مقاوم ترین ســنگر 
انقالب در مقابل نفوذ دشمنان است، افزود: دشمنان 
با شناخت این نقطه قوت، اقدام به وارد کردن پوشاک 
نامتعارف کرده تا با القاء پوشــش و فرهنگ منحط 
غرب، ایجاد تغییر در ســبک زندگی مردم، خصوصا 
قشر جوان، آنان را از حجاب و عفاف ایرانی و اسالمی 
دور کرده و با تضعیف این سنگر به اهداف پلید خود 

دست یابند.
فرمانده انتظامی استان اصفهان بیان داشت: نیروی 
انتظامی که مســئولیت امنیت مردم در تمام ابعاد 
زندگی اجتماعی را برعهده دارد، بر خود الزم می داند 
که با پیــروی از رهنمودهای مقــام معظم رهبری 
)مدظله العالی( نسبت به حفظ و ارتقاء امنیت اخالقی 
جامعه، اقدام و با ناهنجاری هــای اجتماعی مقابله 
کند.وی اظهار داشــت: در همین راستا، فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهــان طرح ویــژه ای با عنوان 
»تطهیر« را در دســتور کار خود قرار داده که هدف 
از اجرای این طرح، برخورد با عرضه کنندگان پوشاک 
نامتعارف که موجب بی عفتی و بد پوششی در جامعه 
می شوند، است.معصوم بیگی، تولید، پخش، عرضه و 
نمایش پوشاک نامتعارف منقوش به تصاویر انحرافی، 
مانتوهای نوشتاری با عناوین و اصطالحات غیرمجاز 
و ...؛ نصــب دوربین در اتاق پرو، پوشــش نامتعارف 
متصدیان و کارکنان واحدهای صنفــی را از جمله 

مصادیق اجرای طرح مذکور عنوان کرد.

 مدیرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی اصفهان در ســخنرانی 
 پیش از خطبه های نمــاز جمعه این هفته اصفهــان اظهار کرد:

۷۰ درصد مردم استان اصفهان از قشر کارگر هستند و به همین 
دلیل انتظار داریم مسئوالن این جمعیت را ببینند؛ انتظار داریم با 
نام گذاری میادین و خیابان ها به نام ۶ هزار و 4۰۰ شهید کارگری 
آن ها را یاد کنند.محسن نیرومند افزود: کارگران استان در سنگر 
کار و تولید با صبر و اعتماد سرشار از عشق به والیت در سنگرهای 

دفاع مقدس و میادین کار، ایثارگری کردند و اگر این ایثارگری ها 
نبود شــاهد موفقیت هایمان نبودیم.مدیرکل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اصفهان گفت: مقام معظم رهبری با شعار سال به دنبال 
توجه مردم به اجرای شعار اقتصاد مقاومتی و دوم توجه مسئوالن 
به برنامه ریزی برای این شعار است.وی ابراز کرد: حمایت از کاالی 
داخلی فقط خرید کاالی ایرانی نیســت بلکه تجربه نشان داده 
کشورهایی که به استقالل اقتصادی رســیدند اهمیت به تولید 

وطنی دادند، همه کشــورهای دارای رفاهی که با پول نفت ادعا 
می کنند رفاه دارند بــا کوچک ترین خللی کــه در فروش نفت 
ایجاد شود با ویرانی رو به رو می شــوند و ما نمی خواهیم به این 
شکل باشیم.نیرومند بیان داشت: وظیفه مردم ترغیب خودشان 
و دیگران به خرید کاالی ایرانی اســت اما وظیفه کارگران تالش 
برای افزایش کیفیت کاالی داخلی است؛ این باور غلط که کاالی 

خارجی باکیفیت تر است باید تغییر کند.

مدیرکل اداره کار اصفهان:
باوری که کاالی خارجی باکیفیت تر است باید تغییر کند

شهردار اصفهان در این جلسه که با حضور جمعی از 
مدیران شهری، استانی و تنی چند از اعضای شورای 
شهر برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به مشکالتی که در 
حوزه تامین آب در استان و شهر اصفهان وجود دارد، 
اعضای شورای شهر تأکید ویژه ای بر تشکیل ستادی 

به منظور پیگیری این موضوع داشتند.
قدرت اهلل نوروزی با بیان اینکه پیگیری معضل آب از 
سرچشمه حوضه آبریز زاینده رود و موضوع تونل سوم 
کوهرنگ باید در سطح استانی پیگیری شود، افزود: 
مدیریت شهری نیز قصد دارد با تشکیل ستاد آب و 
هم اندیشی، نحوه مصرف آب در اصفهان را مدیریت 
 کند.شــهردار اصفهــان، درختان و فضای ســبز را 
 ســرمایه ای ارزشــمند بــرای اصفهان دانســت و
 ادامه داد: شهرداری اصفهان از مدت ها قبل به طور 
جدی و اساسی، اقداماتی را در نحوه مدیریت مصرف 
آب، شیوه آبیاری و کاشت گونه های مقاوم به کم آبی 
آغاز و پیگیری کرده تا فضای ســبز اصفهان، کمتر 
دچار آسیب شود، اما در کنار این اقدامات، باید با اخذ 
راهکارهای مناسب، تشکیل جلسات، تدوین آیین 
نامه ها و استفاده از نظرات صاحب نظران حوزه آب، 
بتوانیم فضای سبز شــهر زیبا و جهانی اصفهان که 
مورد اقبال بسیار زیاد گردشگران است را حفظ کنیم.

وی با بیان اینکه هدر دادن آب در زمان خشکسالی، 
تخلف نیست بلکه خیانت است، ادامه داد: برای تداوم 
فعالیت ســتاد خشکســالی همه از جمله نهادهای 

حاکمیتی، مدیران مناطق، مدیران شهری و استانی، 
سازمان های مردم نهاد و مراکز دانشگاهی باید بسیج 

شوند تا بتوانیم این مسئله بسیار مهم را حل کنیم.
لزوم برنامه ریزی جدی در استفاده از پساب

معاون خدمات شهری شهردار اصفهان نیز در ادامه 

این جلســه با بیان اینکه هم اکنون در وضعیت فوق 
بحرانی به سر می بریم و چنانچه بارش ها ادامه پیدا 
نکند با مشکالت بســیار زیادی مواجه خواهیم شد، 
گفت: باید با تدبیر شورای شهر و شهرداری اصفهان، 
راهکارهایی در خصوص اســتفاده بهینه از آب برای 

عبور از این شرایط در نظر گرفته شود.
حیدر قاسمی با بیان اینکه فضای سبز موجود، هویت 
شهر اصفهان است و نمی توان به سادگی از کنار آن 
عبور کرد، افزود: فضای سبز شهر اصفهان راه تنفس 
شهر است و اگر از دســت رود، حیات شهر را دچار 

مشکل خواهد کرد.
وی استفاده از پســاب را مورد اشاره قرار داد و اضافه 
کرد: در این خصوص به برنامه ریزی جدی و عملی 
نیاز است؛ تکمیل خط انتقال پساب و تکمیل مخازن 
آن، تکمیل و اصالح تصفیه خانه و همچنین اجماع 
در مجموعه استان برای عبور از بحران آب از جمله 

مواردی است که باید محقق شود.
خطر تهدید آثار تاریخی

کوروش خسروی،عضو شورای اسالمی شهر اصفهان 
نیز در این جلسه معضل پوکی خاک را یکی از خطرات 
تهدید کننده برای شــهر اصفهان ذکر کرد و افزود: 
 این پوکی خاک آثار تاریخــی را نیز تهدید می کند.

شــهردار اصفهان در جمع بندی نهایی این جلسه، 
فعال کردن دیپلماســی شــهری برای حل موضوع 
آب، تشکیل کارگروه های مختلف، استفاده از تمام 
ابزارها و جایگاه های قانونی، پیگیری از تمام مراجع 
قانونی، استفاده از ظرفیت های رســانه ای و اطالع 
رسانی، استفاده از فرصت های تبلیغاتی و بررسی تمام 
راهکارها برای جلوگیری از هدر رفت آب در شهر را 
برای عبور از بحران خشکسالی الزم و ضروری دانست.

دیپلماسی شهری برای حل معضل کم آبی

بحران آب، شوخی نیست اما مردم و برخی مسئوالن هنوز آن را جدی نگرفته اند. این دغدغه، 
شهردار اصفهان و مدیران شهری را گرد هم آورد تا در این زمینه چاره اندیشی کنند؛ ستاد 
بحران خشکسالی به منظور بررسی راهکارهای عبور از بحران کم آبی با حضور شهردار اصفهان و 

جمعی از مدیران شهری و استانی تشکیل شد.

   در جلسه مدیران شهری برای بررسی راه کارهای عبور از بحران  خشکسالی مطرح شد؛    

مشاور عالی و مسئول هماهنگی امور مشاوران استاندار اصفهان در مجمع 
سالیانه هیئت ورزش روستایی و بازی های بومی و محلی اظهار کرد: به 
عنوان عضوی از فدراسیون باعث افتخار اســت که در این جمع حضور 
دارم؛ امروز با همه مشکالتی که وجود دارد شرایطی بهتری از چند سال 
گذشته داریم. قربان علی قائمی افزود: همه مدیرانی تا قبل از مدیریت 
جدید در استان زحمت کشیدند ولی مطالبات انباشته ای هم در استان 
وجود داشت و به صورت شبانه روزی درحال تالش هستیم تا بخشی از 
این مشکالت را حل کنیم.مشاور عالی و مسئول هماهنگی امور مشاوران 
اســتاندار اصفهان مطرح کرد: بحث اشــتغال و بیکاری در استان یک 

موضوع بسیار مهم است؛ این درحالی است که اصفهان یکی از استان های 
صنعتی است و شهرک های صنعتی بسیاری دارد ولی بیکاری در اصفهان 
بیشتر از بسیاری از استان های دیگر است.وی خاطر نشان کرد: استاندار 
اصفهان احساس می کرد در ابتدا مشکل کشاورزی، مسئله اصلی اصفهان 
است ولی اکنون می گوید بروکراســی اداری مسئله اصلی استان است.

قائمی عنوان کرد: موضوع دیگر بحران آب است؛ شما حتما چهره های 
رنجور روستایی هایی را دیدید و اصال زیبنده ما نیست که بعد از 4۰ سال 
شرایط روستائیان ما این گونه باشد.وی مطرح کرد: آیا برای مدیریت آب 
برنامه ریزی کرده ایم که بتوانیم امروز از همان حداقل ظرفیت استفاده 

کنیم؟ در موضوع آب می گوییم در صنعت و استان های دیگر مصرف شود 
ولی به کشاورزان که می رسد، می گوییم آب نیست و این مشکل باید در 
یک مرجع بزرگ تری از استان حل شود. مشاور عالی و مسئول هماهنگی 
امور مشاوران استاندار اصفهان گفت: تیم کارگروه سازگاری با کم آبی با 
اختیار خاص در سطح کشور برای نخستین بار در اصفهان شکل گرفت و 
تصمیم گرفته شد اگر صنعت، آب کشاورزی را مصرف می کند، باید هزینه 
این آب را به کشاورزان آن هم در استان بپردازد. وی ادامه داد: شما دیدید 
که در اسفندماه این مبلغ هرچند کم بود ولی به کشاورزان پرداخت شد؛ 
مشکل آب بیش از آن چیزی که فکر می کنیم جدی است و اگر نزوالت 
جوی نداشته باشیم، باید به سمت جیره بندی برویم اما ملت ما نشان داده 
است هرکجا متحد شده و در یک موضوع تمرکز کرده است، موفق بوده و 

امیدواریم این بار هم بتوانیم در این موضوع موفق باشیم.

مشاور عالی استاندار:

بی کاری در استان صنعتی اصفهان نا امیدکننده است

رییس سازمان مدیریت حمل  و نقل بار شهرداری 
اصفهان اظهارکرد: سازمان مدیریت حمل  و نقل 
بار، چهار ســال پیش با مصوبه وزارت کشور و با 

هدف سامان دهی ناوگان حمل  و نقل 
بار درون شهری، دنبال کردن مسائل 
زیست محیطی و مباحثی که ممکن 
اســت به تأسیسات شــهری آسیب 

برساند، تأسیس شد.
مجید طهماسبی افزود: در شهرداری 
اصفهان حوزه اجرایی مراکز معاینه 
فنی هم به این ســازمان واگذار شده 
و یکی از مهم تریــن اقدامات عالوه 

بر معاینه فنی خودروهای سبک تأسیس مرکز 
معاینه فنی خودروهای سنگین در سال ۹۶ بوده 
اســت که کمک شــایانی به ایمنی عبور و مرور 
ناوگان حمل  و نقل بار در ســطح شــهر و ارتقاء 
کیفیت هوا خواهد کرد.رییس سازمان مدیریت 
حمل  و نقل بار شــهرداری اصفهان با اشــاره به 
اســتفاده از دانش روز دنیا در این سازمان گفت: 
سیستم های پایش و پیمایش که سوخت مناسب 
هر خودرو را با توجه به مسیر پیموده شده و نیاز 
 هر خودرو تعیین می کند در این سازمان استفاده 

می شود که در نمایشگاه ارائه شده است.
وی افزود: همچنین سیستم های محاسبه وزن 
خودرو بدون نیــاز به توقف و محاســبه میزان 

خسارت به جاده و تأسیسات به صورت آن الین 
برای نخســتین بار در جاده های درون شــهری 
به کار گرفته می شود.طهماســبی از راه اندازی 

نخستین مرکز معاینه فنی موتورسیکلت در سال 
جاری خبر داد و گفت: یک موتورســیکلت تک 
ســیلندر چهار برابر یک خودرو آلودگی صوتی 
و زیســت محیطی ایجاد  می کند.رییس سازمان 
مدیریت حمل  و نقل بار شــهرداری اصفهان در 
ادامه اظهارکرد: در حال حاضر ۹ مرکز معاینه فنی 
سبک در اصفهان فعال است که روزانه بین ۸۰ تا 
۸۵ دستگاه خودرو به هر مرکز مراجعه می کنند 
و چهار مرکز هم ســال آینده به این تعداد اضافه 
خواهد شد.وی افزود: روزانه۳۰ دستگاه خودرو 
به مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین مراجعه 
می کنند و با اطالع رسانی که در حال انجام است 

این تعداد به صورت مداوم در حال افزایش است.

رییس سازمان مدیریت حمل  و نقل بار شهرداری:

 نخستین مرکز معاینه فنی موتورسیکلت 
راه اندازی می شود

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه 
گفت: یک دســتگاه اتوبوس CNG با اســتاندارد 
یورو۶ که توسط یکی از کارخانجات داخلی تولید 

شده در نمایشگاه حمل و نقل پاک در معرض دید 
بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

قدرت افتخاری اظهارکرد: موتور اتوبوس CNG بنز 
است و اتاق و بخش  هایی از سیستم های فنی آن در 

داخل کشور تولید و مونتاژ می شود.
وی از ویژگی های بــارز این اتوبــوس را برطرف 
شدن مسایل و مشکالت نســل اول اتوبوس های 
گازســوز از جمله حجم مخزن، بهره وری و میزان 
کیلومتر پیموده شده، همچنین توان موتور خواند 
و تاکید کرد: تمام این موارد بهبود یافته و مشکالت 
قبلی برطرف شده است.مدیرعامل شرکت واحد 
اتوبوسرانی اصفهان و حومه تصریح کرد: در حال 
حاضر بیش از ۱۶۰ دســتگاه از نــاوگان ۱۱۰۰ 

 CNG دستگاهی اتوبوســرانی اصفهان از سوخت
استفاده می کنند و این ظرفیت وجود دارد که تعداد 
اتوبوس های گاز ســوز را افزایــش دهیم.وی ابراز 
امیدواری کرد: با توســعه جایگاه های 
ســوخت CNG، حمایــت مالــی در 
بخش خرید ناوگان و ســرمایه گذاری 
بخش خصوصی، تعداد ناوگان گاز سوز 
اتوبوســرانی افزایش یابد.افتخاری با 
بیان اینکه یکی از سیاست های کالن 
دولت مــردان ایران به عنــوان دومین 
کشــور دارای منابــع گاز در جهــان، 
جایگزینی سوخت گاز به جای بنزین 
و دیزل در حمل و نقل اســت، ادامه داد: در حال 
حاضر غالب ســوخت حمل و نقل عمومی، دیزل 
اســت که عالوه بر مباحث هزینه ای، آلودگی هوا 
را نیز به همــراه دارد.وی تصریح کــرد: هر چند 
سوخت مناسب دیزل در اتوبوسرانی کالنشهرها 
مورد استفاده قرار گرفته است، اما سوخت CNG به 
لحاظ هزینه و آلودگی به مراتب مناسب تر از سوخت 
دیزل است. افتخاری افزود: در بخش حمل و نقل 
عمومی استفاده از اتوبوس های گازسوز از چند سال 
قبل آغاز شده، اما به دلیل تکنولوژی وسایل نقلیه 
گازســوز، کیفیــت گاز CNG و در اختیار نبودن 
جایگاه های مناسب سوخت گیری، افزایش تعداد 

این نوع اتوبوس ها عملیاتی نشده است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان:

  نفس اتوبوس های شهر
پاک می شود
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 افقی
1- وقار- ســندي كه به وســيله آن طلبكار از 
بدهكار خود تقاضا مي كند مبلــغ معيني را در 
تاريخ معيني در وجه يا حواله كرد شخص ديگري 

بپردازد - از ماه هاي ميالدي
2- ارز اين كشور از ابتداي سال جاري تا به حال 
20درصد كاهش يافته است - از حروف انگليسي

3- جوش ريز - اتكا كردن - ناپسند داشتن
4- بخشش - سخن چين - پادشاه مغولي

5- مادر تازي - جانشــين او - گرسنه نيست - 
واحد شمارش مغازه

6- گريه و زاري - از ابزار ماهيگيري - شبيه
7- نفي انگليسي - باهوش - آشكار كردن

8- امر به يافتــن - آواز - ضمير مودبانه - حرف 
فقدان

9- برابر - خرده سفال - عضو پركار بدن
10- نقطه هاي روي عكس - زمان - مســابقات 

اتومبيل راني
11- خط راه آهن - كيف بزرگ - آخر - چه كسي

12- دربند - پيمان شكن - جام ورزشي
13- اسب نجيب - تربيت كننده - محل ورود

14- دختر كارتوني - يكي از استراتژيست هاي 
ارزي فعال در تورنتو

15- از يك رقمي هــا - مبــدع واژه »يادگيري 
ضمني« در زمينه الگوهاي بازار - روشنايي اندك

عمودی
1- من و تو - بدهي بانكي - يكي ديگر از فعاالن 

موفق بازار تبادالت ارزي
2- درك متقابل - در خدمت بودن - رأس

3- خط مورب - مخفف شاه - سرپرست قوم
4- روشني بخش - كشوري آسيايي كه بدترين 
بازار را دارد و براي سرمايه گذاران هيچ جذابيتي 

ندارد - افسانه گو
5- نيم صداي در - مرد جوان - رود شولوخوف 

- صحراي آفريقا
6- كوچك ترين ذره - ســاز - پســوند مبالغه - 

مرطوب
7- بدون حرفه و شــغل - درخت انگور - صداي 

گربه
8- ملعون - از برجسته ترين نمونه ها براي كنترل 

موفق تورم در كشورش - پايين آمدن خورشيد
9- كفه ترازو - جدا - بدبختي

10- ضمير مخاطب - از محصوالت نفت - آبادي 
بزرگ - زمين كار و مكار

11- كشاورز - پيشوند سال و روز - ماده بيهوشي 
- تنها

12- زوال پذير - داد و ستد - برداشت محصول
13- محل ذخيره كاال - عدد ماه - بسيار حمله 

برنده
14- طريق - بازگشت از گناه - خواب بد

15- معامالتــي كه با هدف كســب ســود در 
بازارهاي مالي انجام مي گيــرد - واحد تغييرات 
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جوا

یادداشت

 امروز روز جوان، فــردا روز جوان و هر روز 
روز جوان اســت. اعالم يك روز به عنوان 
روز جوان فقط گريزی اســت برای خالی 
نبودن عريضه طوالنی عنوان روزها، وگرنه 
چه روزی را به ياد داری كه روز جوان نباشد. 
كدام سازمان و نهاد و وزارتخانه ای را سراغ 
داری كه با جوان ســروكار نداشته باشد. 
از سياســت و اقتصاد گرفتــه تا فرهنگ و 
اجتمــاع، همه چيز در اين كشــور آكنده 
از جوانــان اســت.در ســرزمين جوانی، 
جوانی كردن و جوان ماندن ســخت است 
وگرنه هركســی پس از نوجوانی ، الجرم 
جوانی است برنا. مسئله اين است: جوانی 
كردن! جوانــی، مثل صابــون آب خورده 
 ليز و فرار است. به دســت نيامده از دست 
می رود. تيز اســت مثل تيغ و در كشور ما 
خيلی صفات ديگر دارد كه هر كدام را می 
توان در كنار هم قــرار داد و نتيجه گرفت. 
جوانی كــردن پديده ای اســت عجيب، 
پيچيده و تا حدودی ناممكن.بســياری از 
والدين و مسئوالن و صاحب نظران جوانی 
را می پسندند كه جوانی نكند. مثل مردان 
و زنان سالخورده و ميانسال سنگين رفتار 
كند.عجله نكند. همه پيش فرض ها و اما و 
اگرها را در رفتارش لحاظ كند. اين نگرش 
 محافظه كارانــه به جوانی از آنجا ناشــی

 می شود كه مردان جاافتاده و زنان جهان 
ديده ، حال و حوصله دردســرهای جوانی 
كردن جوانان را ندارند. دل و دماغ سرعت 
و عجله جوانان را ندارند. می خواهند آنها را 
به ثبات و رنگ و بوی خودشــان در آورند. 
پيراهن پاره نكرده، مثــل آدم های هزار تا 
پيراهن پاره كرده زندگی كنند. مســئله 
امروز جوانان، جوانی كردن است. اگر اين 
روز جوان با عنــوان روز »جوانی كردن« 
نام  می گرفت، ماجرا كلــی از اين رو به آن 
رو می شــد. اصال  زيرورو می شد و به هم 
می ريخت، جوانی كردن اولين و مهم ترين 
عامل جوان بودن است وگرنه  داشتن سن 

جوانی كه متر و معيار مهمی نيست.

 جوانی کردن
 مهم تر از جوان بودن است

 علیرضا محمودی

»گرویــر« از دهکده 
های قرون وسطی است 
کانتون  منطقه  که در 
فریبورگ سوئیس واقع 
شده است و ۱٬۴۰۰ نفر 
جمعیت دارد. مسافران 
زیادی برای دیدن این 
دهکده کــه از مقاصد 
گردشگری مهم در دره 
رودخانه سان  باالیی 
 اســت به این منطقه

 می آیند.

عکس روز

زندگی قرون 
وسطی در دهکده 

سوئیسی

وقتی شیطان راست پنج گاه می نوازد
 آقای اصولی چشم هايش را بست و جوابی نداد. صدای سنتور قطع شد، چشم 

هايش را باز كرد. شــيطان رفته بود و كليد انبار را هم بــا خود برده بود. آقای 
اصولی مجددا چشــم هايش را بســت و با خودش فكر كرد. كارخانه را می 
فروشم و پولش را تبديل به ارز می كنم و برای ادامه زندگی به آن سوی آب 
می روم. روز يكشنبه همچنان در سرش راست پنج گاه می نواختند. به ياد 
روزگار جوانی افتاد كه شــبی به ميهمانی با رفقايش رفته بود و فردای آن 
شب در تمام طول روز توی مغزش و در داخل پيشانی اش قره نی می زدند. 
روز دوشنبه وضع بدتر شده بود. تمام صبح را زير دوش آب سرد ايستاد و بعد 
از ظهر به مطب دكتر رفت. دكتر سی تی اسكن كرد و تشخيص تومور داد. 

گفت: خدا كند كه خوش خيم باشد. آقای اصولی يك باره بهتش زد. 
گفت: آقای دكتر! يعنی ديگر تمام شد؟ سهم من از اين دنيا فقط 49 

سال بود؟ دكتر گفت: نااميد نباش آقای اصولی! هنوز معلوم نيست 
كه بدخيم باشد. روز چهارشــنبه آقای اصولی در بيمارستان 
بستری شد و سرش را تراشيدند. هنگامی كه با آن سر تراشيده  
و لباس مخصوص بيمارستان در مقابل آيينه ايستاد،خودش 
را با يكی از رونالدو های تيم فوتبالش اشتباهی گرفت. روز پنج 

شنبه او را به اتاق عمل بردند. جراح كاسه سر را برداشت. 
ادامه دارد...

با دانستنی های تاریخ ایران آشنا شوید
 در دوره شاهنشاهی اشكانيان، برق و باتری برای نخستين بار در جهان 
كشف شد. اين باتری از دل خاك های بغداد كه قلمرو پادشاهی ايران بود 
و توسط ايرانيان ساخته شده بود در سال 1938 توسط كونيگ آلمانی به 

دست آمد و به ثبت رسيد و هم اكنون در موزه بغداد نگهداری می شود .
 ساختمان های ضد زلزله در عصر هخامنشيان پايه گذاری شده است 
بناهای ساخته شده در 2500 ســال پيش در مجتمع پاسارگارد تحمل 
زلزله با شدت 7 ريشتر را دارند.اين بنا ها روی دو پی قراردارند كه پی اول 
از سنگ و مالت و ساروج بوده و پی دوم فقط از سنگ می باشد كه روی 
پی اول  می لغزد و به اين ترتيب می تواند در برابر زلزله مقاومت كند. اين 
شيوه جز جديدترين تكنولوژی سازه می باشد كه در دنيا انجام می شود 
و ايرانيان در زمان هخامنشيان به آن پی برده بودند و چقدر اسفناك است 
كه پس از 2500 سال در اين كشور زلزله 5 ريشتری باعث مرگ 40000 
ايرانی می شود. همانطوركه آگاه هستيد ايران در خط زلزله خيز جهان 
قرار دارد و بناهای پرسپوليس و پاسارگاد كه از 2500 سال پيش تاكنون 

باقی مانده گواهی اين سند است.
اولين بار پرسپوليس به دستور داريوش به صورت ماكت ساخته شد تا 
بزرگ ترين كاخ آســيا شــبيه سازی شــده باشــد كه فقط ماكت كاخ 
پرســپوليس 3 سال طول كشــيد و كل ساخت كاخ 65 ســال به طول 

انجاميد.

بریده ها

 شما يادتون نمياد يه زمان مد شده بود همه كوبلن می دوختن، حتی 
مردا! خدا رو شكر گذشت اون زمان!

تمام اميدم واسه با كالس شدن اينه كه يك روزی مارك های معروف 
دنيا، شوره سر رو مد كنن!

پفك می خوری بخور، بعدش دستت رو هم تا زانو بكن تو دهنت، ولی   
ديگه با اين و اون دست نده!

 اين باتری های خراب گوشی رو ديدين كه می ذاری فول شارژ بشه، 
بعــد از يــك ســاعت يهو خالــی ميشــه؟ ايــن روزها منــم اون 

جوری ام
دستفروش های تو مترو دستگاه كارت خوان كه دارن، فقط كم مونده 

تو واگن ها قفسه بزنن!
ما كه بچه بوديم يه برنامه آموزشی نشون می داد تلويزيون كه يه بچه   
دستش رو می كنه تو چرخ گوشت، دستش تا مچ قطع ميشه.توبچگی كه 
همش كابوسش رو می ديدم، از اون موقع تا االن هم فوبيای چرخ گوشت 

دارم هنوز!
 صبح 13 تا آالرم تنظيم كردم بازم بيدار نشــدم. اين اواخر گوشيم 
 خودش زنــگ می زد 115 بيــان معاينــه ام كنن كه با تيــر متوقفش

 كردم!
 اون قدر غلط اماليی می بينم تو اينستاگرام،می خوام كليپ بذارم و 

ديكته بگم!

شبکه اجتماعیزنگ تاریخ

زندگى اش را به سادگى 
یک ترانه بیان مى  کند.

» بیچارگان« 
داستایوفسکى

 »زندگى ما به ســادگى 
یک ترانه است«

ممکــن اســت آدم یــک 
عمــر زندگــى کنــد و 
نفهمد که کنار دستش 
یک کتاب هست که کل 

پسر 12 ساله اهل ادينبورگ اسكاتلند كه به همراه خانواده اش مشغول گذراندن 
تعطيالت در فلوريدای آمريكا بود با خوش شانسی از مرگ گريخت. » شان مك 
كونل« كه توسط يك گاو كوسه مورد حمله قرار گرفته بود تنها از ناحيه پا دچار 
جراحت شد.او در اين خصوص گفت : » كنار دريا در حال قدم زدن بودم و برای 
اذيت نشدن چشمانم از نور شديد آفتاب، دو دست خود را روی صورتم قرار داده 
بودم. ناگهان به علت نداشتن ديد به داخل آب سقوط كردم و مورد حمله يك گاو 

كوسه قرار گرفتم«. 

معموال نوجوانان وقتی با والدين شان قهر می كنند به اتاق شان می روند و ساعاتی 
با آنها حرف نمی زنند؛ اما پسر نوجوان 12 ساله استراليايی شيوه عجيبی را برای 
فرار از خانه و احســاس آزادی اش انتخاب كرد. او بعد از اين كه با پدر و مادرش 
قهر كرد، كارت اعتباری مادرش را برداشت و يك بليت هواپيما برای اقامت چهار 
روزه در جزيره زيبای بالی برای خودش خريد و به ديدن يكی از اقوامشان رفت! او 

به والدينش هيچ خبری نداده بود و با اين كارش در صدر اخبار استراليا نشست!
ويدئويی كه به تازگی منتشر شده است تنبيه عجيب گروهی از دانش آموزان يك 
كالس را توسط معلم آنها به تصوير می كشد. در اين حادثه كه در مدرسه ای در 
منطقه » ليائونينگ« چين رخ داد، اين معلم با استفاده از يك جاروی بلند اقدام 
به تنبيه دانش آموزان كالس كرد. در ويدئويی كه توسط يكی از 13 دانش آموز 
كالس تهيه شده است مشاهده می شود كه معلم با جارو بر پشت دانش آموزان 
خود می زند.ظاهرا انجام بازی بســكتبال در داخل كالس موجب تنبيه آنها از 

طرف اين معلم شد. 

حمله مرگبار گاو کوسه به پسر نوجوانتنبیه عجیب دانش آموزان توسط معلم خبرساز شد! 

قهر کردن به شیوه عجیب

استاد در سال 
1320 با يك ســبيل تنومند بر پشت لب 

در تهران متولد شــد. بعضی ها صدايش می كردند:»پير ما«،  
بعضی ها صدايش می كردند: »عمو سبيلو«، مادرش صدايش می كرد: 

»منوچهر:، خودش به  خودش می گفت: »م – پسر خاله و الف- اين كاره«. اگر زن 
می گرفت زنش صدايش می كرد: »هوی«. اين را می دانست كه هيچ وقت زن نگرفت. 
البته عده ای معتقدند آن قدر سرگرم نوشتن بود كه وقت ازدواج پيدا نكرد. حسنی نگو 
بال بگو/ تنبل تنبال بگو را حتما شــنيده ايد. خوب شاعرش منوچهر احترامی است. 

استاد جنس اش جور بود. از كودك دو ســاله تا پيرمرد صدساله مشتری اش 
بودند  همه نوع اثر ادبی هم در طبله عطاری اش پيدا می شــد. شعر، 

 داستان، نثر. خالصه استاد بيخودی به خودش نمی گفت:
 اين كاره! ) كبريت بی خطر(
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